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O presente trabalho tem como objetivo explicitar a formação das 

microconstruções uma vez que, já que e assim que entre os séculos XIII e XIX, com 

base na construção abstrata [[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA, a partir dos pressupostos 

teóricos da Linguística Funcional Centrada no Uso. Dessa maneira, nossa pesquisa 

propõe-se investigar a mudança que sucedeu no uso das formas uma vez/ já/ assim e do 

pronome que, passando de um advérbio (de tempo ou modo) + que, tornando-se uma 

microconstrução conectiva. Com base nessa perspectiva, apresentamos a configuração 

da rede construcional a fim de explicar a elaboração dessas microconstruções 

conectivas.  

A partir do referencial teórico da Linguística Funcional Centrada no Uso, 

buscamos observar o fenômeno da mudança linguística, levando em consideração tanto 

os fatores cognitivos, tais como chunking, analogia, associação transmodal (BYBEE, 

2010), quanto fatores ligados à frequência de uso dessas construções. Assim sendo, o 



 

 

modelo utilizado é o da Construcionalização e das Mudanças Construcionais 

(TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013; TRAUGOTT, 2010, 2015) que aplica a teoria 

da Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995, 2006; CROFT, 2001), para explicar 

a mudança da rede linguística, vista como uma rede nós (binômio forma e função) que 

são conectados de modo hierárquico. 

Para tanto, analisamos os dados qualitativa e quantitativamente, em corpora de 

língua escrita de registro formal entre os séculos XIII e XIX, cujos gêneros discursivos 

são compostos, por cantigas religiosas, por cartas jesuíticas e por textos de natureza 

narrativa, de cunho religioso.  

Em nossa tese de doutorado, comprovamos que o esquema [[Xque]CONECT (Y) 

VP]CLÁUSULA contribui para a formação das microconstruções conectivas uma vez que, 

já que e assim que, configurando novos nós na rede construcional. Deste modo, 

observamos três parâmetros na análise construcional: produtividade, esquematicidade e 

composicionalidade. Atestamos que o aumento da produtividade é devido à maior 

frequência de itens que sejam recrutados a ocuparem o slot (X) da construção. A 

esquematicidade concerne à quantidade de elementos que preenchem o slot (X), visto 

que quanto maior o número desses elementos, mais abstrata será a construção. Já a 

composicionalidade corresponde ao fato de que soma dos constituites da construção não 

leva ao seu significado. Portanto, ao sofrer o processo de construcionalização, as 

microconstruções estudadas perdem o sentido de suas partes e se tornam mais opacas. 

 

Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso; Construcionalização; 

Gramática de Construções; Microconstruções conectivas; Chunking; Analogia; 

Associação transmodal.  
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 The purpose of this work is to explain the creation of microconstructions uma 

vez que, já que and assim que between the thirteenth and nineteenth centuries, based on 

the abstract construction [[Xque]CONECT (Y) VP] CLAUSE, from the theoretical framework 

of Used-Based Model. Thereby, our research proposes to investigate the change that 

happened in the use of the forms uma vez / já / assim and the pronoun que, passing from 

an adverb (of time or mode) + que, a connective microconstruction. Based on this 

perspective, we present the configuration of the constructional network in order to 

explain the elaboration of these connective microconstructions. 

 Underling the theoretical framework of Used- Based Linguistic, we intend to 

observe the phenomenon of linguistic change, taking into account both the cognitive 

factors, such as chunking, analogy, cross-modal association (BYBEE, 2010), and 

factors related to frequency of use of these constructions. Thus, the model used is 

Constructionalization and Constructional Change (TRAUGOTT & TROUSDALE, 

2013; TRAUGOTT, 2010, 2015) that applies the theory of Construction Grammar 

(GOLDBERG, 1995, 2006; CROFT, 2001) to explain the change of the linguistic 



 

 

network, seen as network nodes (binomial form and function) that are connected 

hierarchically. 

 For this purpose, we analyze the data qualitative and quantitatively, in a 

written language corpora of formal register between the thirteenth and nineteenth 

centuries, whose discursive genres are composed by religious poems, Jesuit letters and 

texts of a narrative nature, religious type. 

 In our doctoral thesis, we prove that the scheme                            

[[Xque]CONECT (Y) VP] CLAUSE contributes to the creation of connective 

microconstructions uma vez que, já que and assim que, configuring new nodes in the 

constructional network. Thus, we observe three parameters in the constructional 

analysis: productivity, schematicity and compositionality. We attest that the increase in 

productivity is due to the greater frequency of items being recruited to occupy the slot 

(X) of the construction. The schematicity relates to the quantity elements that fill the slot 

(X), since the greater the number of these elements, the more abstract the construction. 

The compositionality corresponds to the fact that the sum of the constituents of the 

construction does not lead to its meaning. Therefore, when undergoing the process of 

constructionalization, the studied microconstructions lose the sense of their parts and 

become more opaque. 

 

 

 

Keywords: Used-Based Linguistics; Constructionalization; Construction Grammar; 

Connective Microconstruction; Chunking; Analogy; Cross-modal Association. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O objetivo deste trabalho é explicitar os fatores que ocasionaram e determinaram 

a formação dos conectivos já que, uma vez que e assim que na história da língua 

portuguesa, a partir da construção [Xque]CONECT, tendo em vista o modelo da 

construcionalização e mudanças construcionais, desenvolvido por Traugott (2010; 

2012) e por Traugott e Trousdale (2012; 2013). Tal pesquisa insere-se em um projeto 

maior, intitulado Construcionalização e mudanças construcionais no português do 

Brasil, liderado e iniciado pela professora Doutora Maria Maura Cezario (UFRJ) em seu 

pós-doutorado.
1
 Na verdade, a construção [Xque]CONECT é parte de uma construção 

maior formada por [[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA, sendo que as cláusulas tratadas 

nesta tese são hipótáticas. Portanto, já que, uma vez que e assim que são conectivos que 

fazem parte da construção mais abstrata [[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA, em que VP é o 

sintagma verbal (prasal verb) e Y pode ser sujeito, objeto ou qualquer outro material 

que apareça antes do verbo. 

 O modelo aplicado fundamenta-se na corrente da Linguística Centrada no Uso 

ou, como vem sendo denominada no Brasil, da Linguística Funcional Centrada no Uso
2
. 

Esse estudo será feito a partir dos dados extraídos dos corpora compostos por textos 

narrativos de língua portuguesa e por obras dos gêneros de carta jesuítica e das cantigas 

                                                           
1
 Este projeto envolve professores pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado e de graduação, a fim de 

investigar, a partir de uma análise histórica, a formação da rede construcional [[Xque]CONECT  (Y)  VP] 

CLÁUSULA  na língua portuguesa.   

2
 Tradução do termo usage-based model utilizado para designar modelos teóricos que privilegiam o uso 

da língua (Martelotta, 2011). Ainda segundo o autor, certos autores empregam este termo, fazendo alusão 

às análises das línguas que refletem uma junção das tradições desenvolvidas pelas pesquisas de 

representantes da Linguística Funcional, como Elizabeth Traugott e Joan Bybee, entre outros, com 

representantes da Linguística Cognitiva, como William Croft e Ronald Langacker.  
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religiosas, sendo todos pertencentes à modalidade escrita da língua e elaborados entre os 

séculos XIII e XIX.  

No presente trabalho, utilizaremos o termo construcionalização, citado por 

Traugott (2008; 2012), para designarmos a formação de novos pareamentos simbólicos, 

que são criados a partir de pequenos passos de mudança da forma e da função 

linguísticas (TRAUGOTT, 2012). Dessa maneira, as expressões uma vez que, já que e 

assim que não correspondem meramente à inovação linguística do falante, mas aos 

pareamentos convencionalizados de forma e de significado.  

 Nessa linha, Goldberg (2006), Traugott (2010; 2012), Trousdale (2013) e 

Hudson (2007) postulam que a língua constitua um sistema simbólico de pares de 

formas e de sentidos, sendo organizado por intermédio de uma rede. Ainda de acordo 

com Bybee (2010), a gramática da língua é vista como uma organização cognitiva da 

língua, em que certas instâncias particulares de construções afetam as representações 

cognitivas. Deste modo, a frequência do uso de certas construções ou a repetição das 

mesmas leva a uma reelaboração da própria gramática. E, nesta reelaboração, 

verificamos que a gramática pode ser afetada pelo uso da linguagem, dando origem à 

compreensão de uma gramática baseada no uso. 

 Ademais, sob essa ótica, consideramos que a combinação dos fatores sintático-

semânticos e dos discursivo-pragmáticos motiva as mudanças ocorridas nas construções 

assim que, já que e uma vez que; e auxilia na demonstração da trajetória semântica 

desses elementos linguísticos, partindo, segundo o processo de construcionalização, de 

expressões com papel adverbial para funcionar como operadores lógicos entre as 

orações, conforme exemplificam os trechos abaixo: 

(1) “Contudo, ainda que o inimigo osjjão via, porque não cuidasse que era falta de 

ânimo a retirada daquele passo, arremetem com os roçadores e a sua guarda, e aqui se 

viram juntas, o que raramente sucede, temeridade e boa ventura. Chegaram os 

portugueses em seguimento dos holandeses que fugiam, e, sendo assim que estavam as 

trincheiras cobertas de defensores, e das roqueiras chovia o ferro em abundância, 

brigaram com o peito descoberto bom espaço de tempo, ficando ferido só um, que já 

tinha morto dois.” (Cartas- séc. XVII) 

(2) “(...), e os filhos de dom Egas Moniz de Riba de Doiro, e livrarom dom Gonçalo 

Meendez e poserom-no em u~u cavalo, e ali foi mais aficada a lide, assi que os Mouros 
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nom no poderom sofrer, e forom vencidos, e morto dom Almoleimar, e dom Gonçalo 

Meendez chagado de chagas mortaes”. (Narrativa do Livro de Linhagem- séc. XIV) 

 Em (1) o advérbio assim pertence à primeira oração, enquanto o pronome que 

liga-se à segunda oração. Portanto, no trecho (1) não existe um “bloco” de forma e 

significado único, ou seja, não existe ainda a microconstrução assim que. Há o advérbio 

de modo assim sintaticamente próximo ao elemento que. Contudo, em (2), detectamos a 

construção assim que com funcionando como conector conclusivo, pois a mesma 

constitui-se em um todo de forma e significado. Ainda no trecho (2), podemos verificar 

também a ligação entre o valor conclusivo da construção assim que e o verbo no modo 

indicativo (poder).  

Abaixo, seguem outros excertos das obras analisadas: 

(3) “Onde diz Jhesu, filho de Syrac: A sabedoria do humildado exalçara a sua cabeça e 

fara-o seer e~ meetade dos muy grandes. E diz Sam Jeronimo que os sabedores do 

mu~do desprezam as Sanctas Scripturas. E muyto milhores som as palauras do rostico 

sinprez que do leterado que diz cousas falsas. Onde aconte[ce]o hu~a uez que os 

sanctos bispos faziam co~celho geeral e aju~tame~to e~ hu~a cidade que chama~ 

Niça- (O Orto do Esposo- séc. XV). 

(4) “Todos os remedios, que applicar, para endireitar as rodas da fortuna, haõ de 

servir de mayor despenhadeiro, e acabemos de cahir nisto, pois somos Christãos 

Catholicos: naõ desmintamos nossa propria profissão; e acabemos de entender, que de 

nós nasce o mal, e porisso naõ tem remedio; porque o estorva, quem lho houvera de 

dar. E já que as perdas saõ irremediaveis; porque nascem de Conselheiros, que tem 

por officio dar-lhes o remedio, e naõ ha outros, que emendem estes, e os melhorem; 

ponhamos aqui hum Capitulo, que nos descubra o segredo da abelha, e jarrete todas 

estas unhas.” (A Arte de furtar- séc. XVII) 

 Em (3), as formas uma vez e que não devem ser considerada um bloco, uma 

única construção, posto que não constituem um todo de forma e sentido. Logo, não as 

consideramos como uma única unidade cognitiva. A locução temporal uma vez e o que 

localizam-se em orações diferentes. Entretanto, em (4), já que compõe um “todo” de 

forma e sentido, ou seja, já que representa uma única unidade cognitiva e, portanto, 

definimo-la como construção. Além disso, no fragmento (4), a construção já que 

mantém valor causal. Dessa forma, associamos à função causal de tal construção, 

quando o verbo subsequente se encontra no modo indicativo (ser) pelo modo do verbo 

indicar um acontecimento/fato real. 
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 É importante lembrar que o elemento que, quando inicia oração, pode 

desempenhar funções de conjunções integrantes ou pronomes relativos. No primeiro 

caso, o item que introduzem orações subordinadas substantivas (como por exemplo: 

sujeito e objeto direto) e conectando orações que se complementam sintaticamente. No 

segundo caso, temos o pronome que operando como pronome relativo, quando o mesmo 

substitui um pronome ou um substantivo precedente. Dessa maneira, observamos, na 

análise dos dados, a relação entre o elemento que que inicia orações e os elementos uma 

vez, assim e já, antes de haver a formação das microconstruções uma vez que, já que e 

ainda que. Também analisamos as funções dessas microconstruções na oração ao longo 

dos séculos. 

Em linhas gerais, o que há em comum nestas microconstruções é que elas são 

instanciações do esquema [Xque]CONECT, sendo o X neste caso constituído por um 

elemento adverbial (advérbios já e que; locução adverbial uma vez). Todas são usadas 

como conectivos adverbiais ligando uma oração matriz a uma oração hipotática 

adverbial. No decorrer da análise dos dados, ao compararmos os usos, mostraremos com 

mais propriedade as características comuns e as diferentes dessas microconstruções. 

Tendo em foco o estudo dessas construções linguísticas, nosso trabalho não se 

baseia somente no modelo do funcionalismo clássico, mas também na Linguística 

Cognitiva, principalmente no que concerne à Gramática das Construções (Goldberg, 

2006).  

Embora encontremos muitas análises acerca da história da formação de 

conectivos (cf. MARTELOTTA, 1993, 2004, 2008; AMORIM, 2013; SILVA, 2013), 

usando os pressupostos do modelo clássico da gramaticalização, nosso estudo segue a 

visão construcional da gramática. Na abordagem construcional da gramática, a língua é 

considerada uma rede de pares de forma e significado (TRAUGOTT & TROUSDALE, 

2013). Observamos também como a mente organiza ou dispõe a rede conceptual do 

falante. Assim, por levarmos em consideração a visão construcional e cognitiva, nossa 

pesquisa torna-se  essencial na divulgação desse novo modelo.  

 Dessa forma, buscamos analisar não somente o processo de mudança linguística 

das construções já que, assim que e uma vez que, mas também explicaremos a expansão 
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da construção [Xque]CONECT e das suas redes construcionais. Segundo Traugott e 

Trousdale (2013), as construções se organizam através de uma rede, com nós e links de 

forma hierárquica. E, ainda de acordo com este modelo construcional, quanto maior a 

similaridade ou o parentesco entre as construções, maior a probabilidade das mesmas se 

encontrarem mais próximas. 

O tema desta pesquisa justifica-se, principalmente, pelas novas questões 

propostas pela abordagem construcional para a análise da mudança lingüística 

(TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013) referentes às construções assim que, já que e 

uma vez que. Dessa maneira, volta-se, na tese, para o levantamento e a análise 

interpretativa do processo de construcionalização (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2012 

e 2013) das referidas construções, bem como a identificação dos seus contextos de 

mudança. Ademais, outra questão a ser analisada, em relação à formação de tais 

construções, refere-se à frequência (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013), já que, 

conforme afirma Bybee (2010), a frequência surge como fator predominante para o 

processo de formação das novas construções.  

Buscando um melhor esclarecimento acerca dos processos construcionais e das 

motivações que levaram à mudança das construções, propomos aqui as algumas 

questões a serem respondidas ao final da tese de doutorado, a saber: 

(1) as expressões analisadas, uma vez que, já que e assim que, sofreram realmente um 

processo de construcionalização, ou seja, ocorreram mudanças linguísticas na forma 

e no sentido destas sequências, produzindo novas unidades simbólicas; ou as 

expressões acima passaram por processos de mudança construcional, isto é, quando 

há apenas a mudança no aspecto formal ou no aspecto semântico da construção? 

(2) caso transcorra o processo de construcionalização nas expressões estudadas, 

podemos detectar nas microconstruções também a mudança construcional pós-

construcionalização (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013), dado que as 

microconstruções passam a assumir  acepções diferentes em determinados 

contextos após o processo de construcionalização? 

(3) quais habilidades cognitivas estão envolvidas neste processo de mudança 

linguística (analogia, chunking, categorização – conforme Bybee, 2010)? 
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 (4) em que momento da história da língua portuguesa podemos dizer que houve a 

formação de cada uma dessas microconstruções? 

Com base nas indagações gerais acerca da formação das microconstruções assim 

que, já que e uma vez que, fixamos nossos objetivos e hipóteses abaixo.  

Dessa maneira, nossa pesquisa parte dos seguintes objetivos:  

a) demonstrar o processo de construcionalização e/ou de mudanças construcionais 

sofridos pelas expressões já que, assim que e uma vez que em uma perspectiva histórica, 

bem como apontar os micropassos envolvidos no processo de mudança do sentido e da 

forma, revelando, dessa maneira, os contextos de aparecimento dessas construções e 

determinando o motivo que levaram o leitor/ouvinte às novas interpretações de uso; 

 b) identificar, entre os séculos XIII e XIX, tanto os valores atribuídos às locuções 

adverbias (já, assim e uma vez) e ao pronome que quanto às microconstruções
3
 assim 

que, já que e uma vez que  que funcionam como operador lógico; 

 c) examinar o tempo, o modo verbal e o tipo verbal (HALLIDAY apud SCHEIBMAN 

2002) das orações que apresentam as microconstruções assim que, já que e uma vez que 

do século XIII ao XIX, a fim de constatar se há relação direta entre tempo/ modo verbal 

e função expressa pela construção; 

 d) verificar as possíveis relações esquemáticas (de parentesco) entre as expressões 

apresentadas e, em caso afirmativo, apresentar os mecanismos ligados aos processos 

cognitivos do domínio geral que contribuem para a formação de construções linguísticas 

(TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). 

e) questionar a trajetória unidirecional parataxe > hipotaxe > subordinação, proposta por 

Hopper e Traugott (2003 [1993]), a partir da análise da formação dos conectivos uma 

vez que, assim que e já que e da abordagem construcionista adotada;  

                                                           
3
 Assim como as construções, as microconstruções, que são derivadas das construções mais abstratas, 

simbolizam sequências repetidas de palavras que são “empacotadas” conjuntamente na cognição, de 

modo que a sequência seja acessada como uma única unidade. Entretanto, ao contrário das construções, 

as microconstruções não possuem slots (“espaços vazios”) em sua constituição, ou seja, somente as 

microconstruções são totalmente preenchidas em sua estrutura, sendo substantiva e fonologicamente 

especificadas. 
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f) constatar que as mudanças semânticas sofridas nas microconstruções uma vez que, já 

que e assim que, exercendo valores conectivos (causais, condicionais e temporais), 

devem-se ao processo metafórico com base na ideia tempo (FERRARI, 2011; LAKOFF 

& JOHNSON, 1980);   

g) analisar a configuração da rede construcional [[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA  para 

apurar se existiram mudanças na estruturação de nós e links na rede construcional antes 

e após o processo de construcionalização das microconstruções já que, uma vez que e 

assim que.  

Assim, apresentamos as hipóteses norteadoras, correlacionadas e pareadas a 

partir dos objetivos acima: 

a) com base nas formas latinas ante quam e post quam, supomos que, a partir do século 

XIII, novas construções (já que e assim que), oriundas das locuções adverbiais latinas, 

passaram pelo processo de construcionalização e formaram uma nova unidade simbólica 

composta pelo novo pareamento de forma e de sentido.  

 Segundo Traugott e Trousdale (2013), as mudanças construcionais sucedem no 

plano do conteúdo ou no plano do significado e não constituem uma 

construcionalização. Já para a formação de um novo emparelhamento de forma e 

sentido, o processo de construcionalização envolve uma sequência de micropassos, ou 

seja, uma série de mudanças construcionais antecede a criação de uma nova construção.  

 Ademais, as primeiras microconstruções (assim que e já que) favoreceram o 

surgimento da (nova) microconstrução uma vez que no século XVII. Assumimos que 

algo diferente no contexto direcionou o leitor/ouvinte a uma nova leitura dessas 

microconstruções.  

b) Segundo os dados analisados, nossa hipótese é a que as formas uma vez e que na 

primeira sincronia, não formam uma unidade simbólica de forma e de sentido, ou seja, 

não representam construções, visto que houve ainda uma neoanálise
4
. Assim, temos  as 

                                                           
4
 Segundo Traugott (2012) e Traugott e Trousdale (2013), a neoanálise representa não somente uma 

modificação nas fronteiras sintáticas da expressão, sem nenhuma alteração intrínseca imediata na 

estrutura da mesma; mas também uma nova análise semântica feita pelo ouvinte. 
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duas construções separadas: a locução adverbial (uma vez) numa oração e o que 

introduzindo a oração subordinada. 

Conforme assevera Bybee (2010), o chunking designa sequências de unidade 

que são utilizadas conjuntamente a fim de formarem unidades maiores. Assim, quando 

duas ou mais palavras são frequentemente empregadas juntas, elas desenvolvem uma 

relação sequencial, tais como as microconstruções assim que, já que e uma vez que.  

Ainda segundo a autora acima, a repetição desencadeia o chunking. Quanto 

maior a probabilidade de duas ou mais palavras ocorrerem juntas, mais facilmente o 

encadeamento de palavras será acessado com uma forma única. Em consequência da 

alta frequência dessa série de palavras, a execução se tornará mais fluída e 

compreensível.  

c) com base nos resultados obtidos de nossa análise das microconstruções já que, uma 

vez que e assim que obtidas entre os séculos XIII e XIX, observamos uma 

correspondência direta entre a função condicional das mesmas e a utilização, por parte 

do falante, do modo subjuntivo dos verbos nas orações nas quais tais microconstruções 

estão situadas. 

 O modo subjuntivo exprime um fato irreal e duvidoso, enquanto que o emprego 

do modo indicativo é associado à noção de realidade e verdade (BECHARA, 2006; 

CUNHA & CINTRA, 2001). Em nossos dados, julgamos que os verbos no subjuntivo 

cooperam em uma interpretação condicional da microconstrução uma vez que e já que. 

Já o modo indicativo colabora na acepção causal e conclusiva das microconstruções 

estudadas. 

d) deve haver o envolvimento de mecanismos de mudanças (neonálise e analogização) 

na produção das microconstruções analisadas e de outros possíveis tokens (dentre os 

quais: logo que, desde que,) que possam surgir ou existir.  

 De acordo com Traugott e Trousdale (2013), a neoanálise pode ser considerada 

uma micromudança tanto na forma quanto no significado, que resulta em novas 

estruturas. A construcionalização gradual exige que mudanças construcionais prévias 

tenham ocorrido. É importante salientar que um novo signo linguístico é criado diante 
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de um novo pareamento entre forma e significado. Deste modo, com base em alterações 

no sentido (mudanças semânticas, pragmáticas ou discursivo-funcionais) e na forma 

(mudanças fonêmicas, morfológicas e/ ou sintáticas), o uso dos advérbios (assim, já, 

logo) vinculado ao pronome relativo (que) contribuiu para o surgimento das 

microconstruções uma vez que, já que, logo que, dentre outras.  

A analogização, por sua vez, caracteriza-se por um processo de mudança que 

ocasiona correspondências de forma e de significado que não existiu anteriormente. 

Novas construções são criadas baseadas em exemplares de construções pré-existentes. 

Dessa maneira, novas construções são licenciadas fundamentadas em outras mais 

antigas na língua. Consideramos que novas microconstruções surgiram após a formação 

das microconstruções analisadas, visto que novos elementos foram recrutados para 

preencherem o espaço da construção [Xque]CONECT, assim como logo que, desde que, 

dentre outras.  

e) Possivelmente, devido à alta frequência das estruturas adverbiais (uma vez, assim e 

já) + que gerou a compreensão dessas construções como apenas um bloco cognitivo, 

visto que passam a ser estocadas juntas na memória (cf. BYBEE, 2010). Deste modo, as 

duas construções (advérbios temporais + que) passam a ser representadas juntas quando 

esse contexto se contrucionaliza, constituindo um chunk. Assim, a partir do chunking 

feito entre as locuções adverbiais e o pronome relativo que, que antes inicializava a 

oração subordinada, uma nova relação inter-clausal hipotática (ou paratática) se 

instaurou, modificando a natureza entre a articulação das cláusulas e apontando o 

aspecto não-unidirecional, destacado por Hopper e Traugott (2003 [1993]). 

f) No processo de construcionalização sofrido pelas microconstruções uma vez que, 

assim que e já que, há mudança no plano da forma (ligado aos fatores morfofonêmicos 

e aos sintáticos) e no plano do sentido (associado aos fatores semântico, pragmático e 

discursivo-funcional), sendo esse último em consequência do mecanismo metafórico. A 

concepção metafórica (FERRARI, 2011; LAKOFF & JOHNSON, 1980) implica a 

conceptualização do domínio de experiência em termos de outros. Assim sendo, a partir 

da metáfora, concebemos os valores de causa, de condição e de tempo das 

microconstruções conectivas uma vez que, assim que e já que por meio do valor de 

tempo. 
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g) As construções adverbiais (assim, já e uma vez) e o que, antes de se 

construcionalizarem, não participavam da rede construcional [[Xque]CONECT (Y) VP] 

CLÁUSULA. Contudo, após o processo de construcionalização das microconstruções assim 

que, já que e assim que, verificamos a disposição da rede construcional [Xque]CONECT 

(Y) VP] CLÁUSULA HIPOTÁTICA, englobando a inserção dessas microconstruções conectivas 

no sistema, isto é, gerando novos nós na rede conceptual.   

A fim de uma melhor compreensão desta pesquisa acerca dos fatores que 

conduziram à construcionalização das microconstruções assim que, uma vez que e já 

que, estruturamos o trabalho em capítulos, os quais serão apresentados a seguir. 

No capítulo 1, apresentamos os pressupostos teóricos que orientam nossa 

análise, ressaltando a Linguística Funcional Centrada no Uso, que é uma linha teórico-

metodológica que traz contribuições do Funcionalismo norte-americano, da Linguística 

Cognitiva e, principalmente no que concerne à Gramática das Construções.  

O capítulo 2 destina-se à revisão dos estudos que trouxeram enormes 

contribuições para o desenvolvimento dos conectores numa perspectiva ainda não 

construcionista e também construcionista. Investigamos trabalhos realizados sobre os 

conectores (adverbiais) nas gramáticas tradicionais e de vertente funcionalista. 

No capítulo 3, discutimos a metodologia aplicada na coleta e na análise dos 

dados. Destarte, apresentamos os gêneros textuais e o tipo narrativo dos corpora 

utilizados, bem como uma breve biografia de cada autor. No capítulo seguinte, tratamos 

sobre a análise e a interpretação dos dados retirados dos textos que compõem os 

corpora, com base em fatores estabelecidos por nós, sendo alguns deles postulados por 

Traugott e Trousdale (2013) e formulamos a rede esquemática das microconstruções 

assim que, já que e uma vez que. Finalmente no capítulo 5, apresentamos algumas 

considerações acerca do nosso objeto em estudo. 

Ressaltamos que nossa pesquisa sobre a formação das microconstruções assim 

que, uma vez que e já que contribui não somente para os estudos em Linguística geral, 

mas também para a Linguística Funcional Centrada no Uso, posto que explicita um 

fenômeno de mudança linguística, considerando fatores como a frequência e as 

habilidades cognitivas, tais como: chunking, analogia e categorização.  
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Dessa maneira, o estudo desse fenômeno desenvolve outras pesquisas no Brasil 

fundamentadas na Gramática de Construções. Sob esse viés, os elementos linguísticos 

são considerados construções, ou seja, cada construção representa um pareamento, 

constituído por forma e significado. Ademais, a visão da linguagem composta por 

construções propicia um melhor entendimento sobre a relação entre essas construções e 

a rede linguística (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013; HUDSON, 2007). As 

construções se organizam de maneira radial e hierárquica e se conectam por meio de nós 

e links associados a esses nós. Devemos ainda salientar que esse trabalho também 

coopera na propagação dos estudos de língua portuguesa, visto que auxilia os leitores 

compreenderem a trajetória da língua e o surgimento dos conectores adverbiais.  
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CAPÍTULO 1: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

 Nesta seção, explicaremos os pressupostos teóricos da Linguística Funcional 

Centrada no Uso, que propiciaram uma melhor compreensão acerca dos estudos 

baseados nessa linha, assim como a Construção Linguística, que favorece no 

entendimento dos aspectos formal e semântico da construção e na comprovação da 

linguagem como uma rede hierárquica de construções. Ademais, descreveremos a 

Construcionalização Gramatical, que explicita o mecanismo de neoanálise e os 

processos de construcionalização e de mudança construcional que levaram à formação 

das microconstruções conectivas. Pontuaremos também a relação entre Spreading 

activation, prime e rede linguística, que permitem a correlação de ativação ou criação de 

construções conectivas no sistema cognitivo. Por fim, abordaremos a natureza da junção 

interclausal e seu envolvimento, juntamente com a habilidade cognitiva do chunking, na 

elaboração das microconstruções uma vez que, assim que e já que.  

1.1. Linguística Funcional Centrada no Uso 

A linguística funcional norte-americana postula que a linguagem seja um 

processo de interação social; a capacidade linguística liga-se às situações reais de uso, 

concebendo, dessa forma, uma gramática por meio do uso. Nesse viés, a gramática não 

é vista como um sistema autônomo, ou seja, as construções não funcionam de forma 

arbitrária. Como as construções desempenham a finalidade de expressar o pensamento, 

elas se caracterizam pela estrutura maleável, sendo a natureza das expressões 

linguísticas associada intrinsecamente aos fenômenos discursivo-pragmáticos.  

A partir da aproximação dos estudos funcionalistas e construcionistas, a 

abordagem foi designada como Linguística Funcional Centrada no Uso. Sob a ótica 

centrada no uso, os aspectos culturais possuem maior contribuição dentro dos estudos 

linguísticos, visto que a linguagem não se limita a certas habilidades cognitivas. Assim, 

a sintaxe não deve ser vista como um módulo independente dos demais, conforme os 
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estudos formais a compreendem. Em contrapartida, a sintaxe deve interpretada como 

uma estrutura oriunda dos diferentes contextos comunicativos.  

Consoante Bybee (2010: 01), apesar de as expressões necessitarem de certas 

motivações comunicativas e do sentido negociado entre falantes e ouvintes, as línguas 

retratam uniformidade na variação. De acordo com a autora supracitada, as mudanças 

linguísticas equivalem-se às dunas, uma vez que estas, embora maleáveis, mantêm 

aparente regularidade da forma e da estrutura. Ainda que a linguagem denote em sua 

superfície certa estabilidade, no entanto, ao mesmo tempo, apresenta variações em todos 

os seus níveis. Como por exemplo, citamos nosso objeto de estudo (CEZARIO, 

SANTOS; 2017), posto que observamos o contínuo categorial entre os 

advérbios/locuções adverbiais (de tempo e de modo) e conectivos tanto na sincronia 

(quando substituímos os conectores por advérbios a fim de conservar a coesão do texto) 

quanto na diacronia, já que os conectores em português originam-se a partir dos 

advérbios latinos (cf. Martelotta, 1996). 

Porém, mesmo que a língua possua certa estabilidade, a teoria linguística deve 

levar em conta os processos dinâmicos sofridos pela língua, tornando-as sistemas 

adaptativos complexos. Segundo Bybee (2010: 05), a língua exibe grandes quantidades 

de variação e de gradiência. Esta se refere às mudanças graduais ocorridas entre as 

categorias linguísticas e impossibilita a distinção das categorias de forma árdua, uma 

vez que essas mudanças ocorrem paulatinamente, em um contínuo de classes 

gramaticais.  

De acordo com os pressupostos da Linguística Funcional Centrada no Uso, a 

consequência da visualização da linguagem como sistema adaptativo complexo e da 

linguística como estrutura emergente é o foco nos processos criadores das mesmas, ao 

invés do estudo da estrutura linguística (BYBEE, 2010: 19). Segundo Bybee (2010:19), 

essas pesquisas situam a língua em um contexto não limitado somente aos processos 

específicos da linguagem, mas em um estudo mais amplo do comportamento humano, 

denominado processo de domínio geral.  

Tendo em vista a abordagem cognitivo-funcional, destacamos as habilidades 

cognitivas gerais que são empregadas para a estruturação e modificação da língua, 
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como: (i) categorização; (ii) chunking; (iii) memória rica; (iv) analogia; e, (v) 

associação transmodal.  

Conforme afirma Bybee (2010: 07), categorização refere-se ao processo de 

similaridade ou de correspondência na identificação, que transcorre quando as palavras, 

sintagmas e outros elementos linguísticos são reconhecidos e combinados em 

representações arquivadas na memória. As categorias resultantes são a base do sistema 

linguístico, quer que sejam unidades sonoras, morfemas, palavras, sintagmas ou 

construções.  Chunking relaciona-se ao processo pelo qual sequências de unidades são 

utilizadas em conjunto para formar unidades mais complexas. Na linguagem, o processo 

de chunking torna-se essencial para a formação de unidades sequenciais, expressas 

como construções, constituintes e expressões formulaicas. Sequências repetidas de 

palavras (ou de morfemas) são „empacotadas‟ conjuntamente na cognição e 

transformam-se apenas em uma unidade. Memória rica corresponde ao armazenamento 

na memória dos detalhes da experiência da linguagem, incluindo detalhes fonéticos para 

palavras e sintagmas, contextos de uso, significados e inferências associadas aos 

enunciados. A categorização é o processo pelo qual essas memórias ricas são mapeadas 

em representações existentes. Nas formas linguísticas, representamos a memória por 

meio de exemplares, que são construídos a partir de tokens
5
 de experiência de 

linguagem que são considerados idênticos. A analogia designa o processo pelo qual 

novas sentenças são criadas com base em expressões prévias. Esse processo requer 

categorização, já que as partes dos tokens anteriores devem ser analisadas em unidades, 

que são alinhadas e categorizadas, antes que novas sentenças possam ser formadas a 

partir dela. Por fim, a associação transmodal, por sua vez, caracteriza-se pela habilidade 

de conexão que os usuários executam entre forma e significado.  

No que tange ao processo de mudança linguística, consideramos a questão da 

frequência como um dos principais fatores. Conforme aponta Bybee (2010: 23), pelas 

mudanças se realizarem durante o processo de uso da linguagem e devido a muitas delas 

dependerem das repetições ou frequências no uso, os estudos sobre construcionalização 

levaram à reexaminação da gramática. 

                                                           
5
 Tokens são os construtos.  Conforme Traugott e Trousdale (2013: 02) apontam, os construtos referem-se 

às construções empiricamente comprovadas.  
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Assim, podemos afirmar que o processo humano de análise da linguagem 

realiza-se por meio de relações em rede. Quando duas ou mais palavras sao empregadas 

frequentemente, elas geram uma relação sequencial, nomeada chunk. A frequência 

(repetição), em relação à presença dessas unidades no texto, definem a força 

desencadeadora dessas relações. Por esse motivo, julgamos o chunking como uma das 

habilidades cognitivas mais essenciais para a pesquisa, dado que as expressões  

estudadas compõem um todo de forma e de   sentido.  

Com relação ao processo cognitivo analogia, muitos estudiosos, entre eles Olga 

Fischer (2009), defendem que essa é habilidade cognitiva significante no processo da 

mudança linguística, posto que a analogização consiste em um mecanismo (ou 

processo) de mudança que acarreta novas combinações de forma e significado 

(TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013). De acordo com Bybee (2010), as mudanças 

linguísticas sucedem conforme os falantes utilizam a língua e todos mecanismos de 

mudança, dentre eles, a analogia. O mecanismo analógico corresponde ao uso de novos 

padrões (virtualidades possíveis) no sistema linguístico baseados em exemplares 

previamente estocados. Essas novas formas são utilizadas com outros itens, gerando 

novas construções através dos exemplares já experienciados pelos falantes.  

Comungando desse pensamento encontram-se Traugott e Trousdale (2013:46). 

Para os respectivos autores, a mudança “na rede da comunidade”
6
 se desenvolve por 

meio da população que compartilha pequenos passos inovadores que ocorrem em 

instancias individuais de interação falante-ouvinte, em grande parte por meio de 

processos de neoanálise, incluindo a analogização.  

Dessa maneira, a Linguística Funcional Centrada no Uso defende que a  relação 

entre  língua e experiências dos falantes sobre o mundo é mediada pela cognição. A 

língua passa a ser vista como uma construção cognitiva através da qual o mundo é 

apreendido e experienciado (FERRARI, 2011). Portanto, o  processo de aquisição 

ocorre por meio da frequência de uso e das habilidades cognitivas gerais, como a 

analogia, chunking, etc. A Línguística Gerativa, porém, conjectura a língua como um 

sistema modular. Esta teoria postula que módulo cognitivo da linguagem seja 

                                                           
6
 O termo refere-se à “comunity „network‟”. 
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independente de outros módulos cognitivos e, além disso, exalta a importância no 

módulo sintático. No paradigma formal, as expressões linguísticas são concebidas como 

“objetos funcionais arbitrários e não possuem propriedades sensíveis a, e 

codeterminadas por, determinantes pragmáticos da interação verbal humana” (NEVES, 

2004).  

Entretanto, sob o prisma funcionalista, o falante possui papel primordial na 

gramática, uma vez que o mesmo modela seu discurso e, através das regularidades 

contidas nesse repertório, observa-se uma estabilidade na língua. O estabelecimento 

dessa estrutura origina, por sua vez, a gramática. Este fenômeno enfatiza não somente a 

importância da interação social, mas também do contexto nos processos de significação 

dos morfemas. Os significados não devem ser considerados como elementos mentais 

únicos. Devemos observar que as “pressões de informatividade” (MARTELOTTA, 

1996) por parte dos falantes e dos ouvintes tornam-se imprescindíveis para a negociação 

do sentido no ato interativo. Martelotta (1996) postula que a “pressão de 

informatividade” surge quando, em determinados contextos, através de um processo de 

inferência conversacional, certo elemento assume outro novo valor, determinando, 

assim, o locus da mudança linguística.  

Segundo Chafe (1987), o falante organiza o “fluxo de informação” através da 

forma pela qual o enunciado será transmitido. Essas porções de informações apontam os 

aspectos cognitivos e sociais a partir da maneira como o discurso é proferido. No 

momento em que o falante elabora seu discurso, o mesmo possui autoridade para 

modificar, alterar ou associar elementos de acordo com as necessidades comunicativas 

pessoais. Baseados nesta perspectiva, o ouvinte (ou falante), através do evento 

comunicativo, tem plena capacidade de codificar os modos aos quais os significados 

foram referidos (TRAUGOTT, 2010). 

 Dessa forma, a presente pesquisa contribui para o estudo da relação dos 

processos cognitivos apresentados e das mudanças linguísticas que gerou essas 

microconstruções. Podemos afirmar que, antes do processo de construcionalização, 

concebíamos apenas dois elementos cognitivos, ou seja, a forma X, constituída por um 

advérbio, juntamente com o pronome relativo, que. Assim, por meio do processo 

cognitivo chunking, o usuário da língua passou a interpretar essas „unidades‟ linguística 
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conjuntamente,  devido ao armazenamento e ao processamento dessas formas como 

somente um referente. Ademais, depois da construcionalização, por meio do processo 

cognitivo analógico, comprovamos a formação de outros tokens (expressões) com base 

em outras microconstruções previamente estocadas na memória. Por sua vez, a 

associação transmodal fornece um link entre forma e significado. Desse modo, segundo 

Bybee (2010), junções frequentes de palavras podem levar ao desenvolvimento de 

construções multi-palavras. Conforme averiguamos em nosso trabalho, a vinculação 

existente entre os advérbios (uma vez, já e assim), juntamente com o que devido à 

repetição dessa sequência de palavras, contribuiu na formação dessas microconstruções, 

ou seja, na formação de um novo pareamento de forma e sentido.  

No que tange à memória rica, ela contém toda a informação que o usuário da 

língua pode detectar na experiência linguística. Esta informação consiste em detalhes 

fonéticos, itens lexicais e construções utilizadas, o significado, inferências feitas a partir 

desse significado e do contexto e as propriedades do contexto social, do físico e do 

linguístico. Destarte, podemos correlacionar a expansão da rede construcional com tal 

habilidade cognitiva, visto que a formação das primeiras microconstruções ocorreu 

dentro de uma determinada categoria, ou seja, o slot da macroconstrução [Xque]CONECT 

foi preenchido inicialmente por advérbios temporais e, posteriormente, por outros 

advérbios e elementos de outras categorias.  

1.2. Construções linguísticas 

Seguindo a perspectiva da Gramática das Construções, a „noção do nosso 

conhecimento de linguagem é capturado por uma rede de construções‟ (HUDSON, 

2007).  Ainda pautando-se na ideia de Croft (2001) e Goldberg (1995), que definem a 

construção como um pareamento de forma e sentido, consideramos que este 

emparelhamento pode ser compreendido em termos de dimensões variadas, sendo todas 

gradientes
7
, como expõe o Quadro abaixo: 

 

                                                           
7
 No modelo capitaneado por Bybee (2010), a construção é determinada pela complexidade e por 

envolver algum grau de esquematicidade, isto é, a construção deve apresentar pelo menos uma categoria 

esquemática. 
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Tamanho Atômica 

red, -s 

Complexa 

pull strings, on top of 

Intermediária 

Bonfire 

Especificidade 

fonológica 

Substantiva 

dropout, -dom 

Esquemática 

N, SAI
8
 

Intermediária 

V-ment 

Conceptualização Conteudística 

red, N 

Procedural 

-s, SAI 

Intermediária 

way-construction 

Quadro (1): Quadro de dimensões das construções (TRAUGOTT E TROUSDALE, 2013) 

 

No Quadro (1), constatamos a gradiência da construção nas três dimensões: 

tamanho, conceptualização e especificidade fonológica. Com relação à primeira 

dimensão, o tamanho das construções se alterna entre atômicas, intermediárias e 

complexas. As construções atômicas são caracterizadas como morfofonêmicas (palavras 

simples e morfemas). As construções intermediárias designam construções parcialmente 

analisáveis, como palavras que possuem processo de derivação. Já as construções 

complexas são unidades constituídas por chunks analisáveis, ou seja, formadas por 

sintagmas, como exemplo: dar uma olhada e uma vez que (SANTOS, CEZARIO; 

2017).  

 No que tange à dimensão de conceptualização, as construções se diferenciam em 

mais conteudísticas (“lexicais”), procedurais (“gramaticais”) ou intermediárias (visto 

que não há uma divisão de pólos entre as duas, mas um cline entre as lexicais e 

gramaticais). O material „conteudístico‟ pode ser utilizado referencialmente; na 

dimensão formal, nós o associamos às categorias de N (nome/ substantivo), V (verbo) e 

ADJ (adjetivo). O material „procedural‟ detém um significado abstrato que sinaliza 

relações linguísticas, perspectivas e orientações dêiticas. Em nosso trabalho, as 

microconstruções uma vez que, já que e assim que operam como conectores textuais 

(procedurais). 

 No que se refere à especificidade fonológica, as construções podem variar entre 

substantivas, intermediárias ou esquemáticas. A primeira são completamente 

                                                           
8
 A sigla SAI exprime a inversão de ordem do verbo quando há perguntas em inglês.  
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preenchidas e não apresentam slots, como por exemplo a construção já que. A segunda 

possui algum slot a ser ocupado, tal como a construção X-mente, formadora de 

advérbios de modo no português (CEZARIO, CAMPOS, SANTOS, 2018). Por fim, 

temos as construções esquemáticas que são compreendidas como as mais abstratas. 

Nesse caso, podemos citar a construção SVO (sujeito- verbo- objeto), que designa a 

ordem canônica das sentenças em língua portuguesa.  

Dessa maneira, definimos a estrutura da linguagem como uma rede organizada 

por construções de variados níveis de complexidade e abstratização, partindo dos níveis 

menos complexos, desde morfemas, até níveis mais complexos e abstratos, como a 

construção de causa/condição/tempo [Xque]CONECT. Ademais, podemos constatar que as 

construções não são apenas padrões linguísticos simplesmente descritos por aspectos 

morfossintáticos ou pelos aspectos semânticos presentes, ou seja, a construção deve ser 

compreendida como um emparelhamento entre forma-significado e, por isso, a 

combinação dos seus aspectos não corresponde à soma dos significados de suas partes 

constituintes (GOLDBERG, 2006). 

 Consoante Hilpert (2014:17), a definição de construção proposta acima (cf. 

Goldberg, 2006) capta três noções importantes, a saber: (i) a construção corresponde a 

um emparelhamento de forma e significado; (ii) em virtude de as construções 

constituírem um emparelhamento forma-significado, as mesmas são consideradas 

unidades de conhecimentos, ao invés de uma forma que poderia ser descrita sem 

referência ao conhecimento dos falantes; (iii) essa acepção de construção introduz o 

critério de não-previsibilidade, ou seja, uma construção caracteriza-se como um 

emparelhamento de forma-significado, em que um aspecto da forma ou um aspecto do 

significado é não- previsível. Este critério estabelece que, em relação ao significado, a 

interpretação da construção como um “todo” não configura a combinação dos 

significados de seus itens.  

Assim, a partir das seis propriedades estabelecidas pelo modelo de estrutura 

simbólica da construção (CROFT, 2001), apresentaremos aqui a visão elaborada por 

Oliveira (2013: 5) para um melhor esclarecimento dos fatores relacionados à mesma. 
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POLO PROPRIEDADE PARÂMETROS
9
 

F
O

R
M

A
 

Sintática 1) Liberdade de posição; 2) (In)dependência de 

referência temporal; 3) Sujeito sintático/falante; 4) Perda 

de propriedades sintáticas do verbo; 5)  

Ordenação/função da expressão adverbial; 6) Marcação 

de pausa por sinal de pontuação; 7) inserção de elemento; 

8) negação; 9) expansão sintática (Himmelmann, 2004);  

Fonológica 1) Redução de material fônico; 2) Formação de grupo de 

força  

Morfológica 1) Cristalização da estrutura (pessoa do discurso, 

configuração modo-temporal); 2) possibilidade de 

variação do temporal; 3) Contrações 

S
E

N
T

ID
O

 

Semântica 1) Abstratização do sentido original: processos de 

(inter)subjetificação; 2) Atuação dos princípios de 

Hopper (1991); 3) Nível de integração da expressão 

adverbial com as formas verbais; 4) Relação frame; 5) 

Renovação de categorias já existentes (marcadores 

discursivos) 

Pragmática 1) Atuação dos mecanismos de inferência sugerida, 

metonimização e reanálise, metaforização e analogia 

(Traugott e Dasher, 2005); 2) Expansão host-class e 

semântico-pragmática (Himmelmann, 2004); 3) Mudança 

funcional vinculada a contextos específicos 

Discursivo-

funcional 

1) Motivação das sequências tipológicas (Bonini, 2005, 

Travaglia, 2007) e do gênero textual (Marcuschi, 2002); 

2) Fatores extralinguísticos: tipo de autor/falante: papel 

social, grau de prestígio ou de representatividade na 

comunidade linguística, nível de habilidade ou 

letramento (BARBOSA, 2007),  propósito comunicativo, 

tipo de destinatário, suporte do gênero    

Quadro (2): Os parâmetros da forma e da função de uma construção 

Com base no Quadro (2), as propriedades sintática, morfológica, fonológica, 

semântica, pragmática e discursivo-funcional tornam-se características presentes, 

quando observamos os usos das construções [Xque]CONECT, conforme ilustra o exemplo 

abaixo: 

                                                           
9
 A palavra parâmetro não tem relação com o termo técnico da linha gerativa.   
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5) “ Já que falámos em escrúpulos, seja o primeiro aquele caixão de livros proibidos, 

que está na livraria de S. A., os quais foram trazidos do Norte com os intentos da 

apologia que a V- Rev.a disse; (...)” (Cartas- séc. XVII) 

No Exemplo (5), verificamos que o usuário analisa a construção como um todo 

de forma e de significado. Como a construção [Xque]CONECT é acessada cognitivamente 

na língua de forma automática, o falante não percebe mais os elementos que a 

constituem. A construção perde em composicionalidade, pois o usuário desconhece os 

elementos presentes na mesma. E, como consequência, o prejuízo causado pela não-

composicionalidade leva também à ausência de analisabilidade ou de conteúdo 

semântico das partes. Neste contexto, em (5), o token, já que, possui um papel causal 

que pode ser compreendido pelo tipo do verbo (falar) e pelo modo verbal (indicativo), 

influenciando diretamente na semântica da construção. Além disso, a microconstrução 

já que, neste caso, poderia ser substituída pela construção uma vez que, com valor 

causal, sem perda no quesito semântico.  

Ao buscar o foco na forma e no significado, Traugott e Trousdale (2013:17) 

postulam um olhar analítico sobre o conjunto mínimo de níveis de construções, a partir 

da ordenação das construções em três níveis hierárquicos, auxiliando na análise dos 

fenômenos. 

De acordo com os autores supracitados, a hierarquia é constituída por três níveis, 

a saber: esquema, subesquema e microconstrução. O esquema representa o nível mais 

alto e abstrato da hierarquia construcional ([Xque]CONECT), enquanto o nível 

intermediário corresponde aos subesquemas ([Xque] com papel causal, condicional, 

etc). Já as microconstruções são instanciadas no uso pelos „constructos‟, logo são 

especificadas fonologicamente, ou seja, não tem slots abertos. No nível mais baixo, 

temos os constructos que designam os tokens empiricamente comprovados, ou seja, os 

constructos são as instanciações concretas da língua.  

Os autores ainda enfatizam que os mesmos níveis hierárquicos descritos acima 

equivalem às macroconstruções, mesoconstruções e microconstruções, respectivamente, 

como veremos mais detalhadamente na seção de análise das microconstruções assim 

que, uma vez que e já que.  
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1.3.Construcionalização Gramatical  

Traugott e Trousdale (2013) conduzem as análises de mudança linguística a 

partir do modelo de Gramática das Construções, acrescido da ferramenta de dimensão 

histórica. Devemos salientar que o modelo acima baseia-se em uma pesquisa 

amplamente sincrônica e, por isso, há a necessidade da análise diacrônica (cf. Traugott, 

2012), a fim de um maior conhecimento do processo de mudanças das construções.  

De acordo com os autores supracitados, a língua em uso resulta na mudança. Por 

sua vez, as microinovações, cuja ocorrência surge por meio dos tokens (construtos), 

possuem um valor enorme em consideração as macromudanças, visto que aquelas são 

indispensáveis no processo de mudança linguística.  

Sob a luz do modelo construcional de mudança, Traugott (2010, 2012) e 

Traugott e Trousdale (2013) proporcionam uma maior elaboração na diferença entre 

construcionalização (quando o processo de mudança gera a constituição de um novo 

signo) e mudança construcional (quando as mudanças sucedem em subcomponentes da 

construção).  

Segundo esses autores, a construcionalização identifica-se pela criação de um 

novo pareamento de forma e significado. A formação dessa construção gera um novo nó 

na rede (cf. Hudson, 2007), dado que a nova construção apresenta nova sintaxe ou 

morfologia e novo significado codificado na rede linguística dos falantes. Ademais, essa 

nova composição é acompanhada pelas mudanças no grau de esquematicidade, 

produtividade e composicionalidade.  

Ainda de acordo com Traugott e Trousdale (2013), existem dois tipos de 

construcionalização: gramatical e lexical. As microconstruções procedurais tendem a ser 

criadas gradualmente, ao passo que as microconstruções, originadas de maneira 

instantânea, tendem a ser conteudísticas. Entretanto, nesta pesquisa trataremos somente 

sobre as construções gramaticais (procedurais), pois estamos lidando com a formação de 

conectivos na língua. 

A mudança construcional caracteriza-se por uma mudança que afeta uma 

dimensão interna da construção, ou seja, pode haver mudanças apenas na forma ou 



41 

 

apenas no significado. E, por isso, a mudança construcional não envolve a formação de 

um novo nó.  

Com base em Traugott (2012), as microinvações ocorrem no nível do construto 

(ou token), porém devemos considerá-las mudanças quando tais inovações alastram-se 

pela comunidade linguística. Assim, a inovação inclui a reinterpretação da construção 

por parte do ouvinte, afastando-se da análise feita pelo falante. Ao reutilizar novos 

significados atribuídos ao construto, o falante formula novas relações lógicas ao 

construto, logo, o usuário da língua reutiliza a construção com outro sentido. Nesta 

etapa, entretanto, não podemos considerar as inovações como novas microconstruções, 

dado que a nova associação entre forma do construto e significado não está 

convencionalizada, ou seja, essas mudanças se realizam apenas no nível individual.  

A convencionalização somente começa quando outros ouvintes passam por 

processos similares. Segundo Traugott (2012), como resultado da repetição dessas 

associações, os falantes implicitamente aceitam a relação entre a forma original e novo 

significado. Este processo permite a combinação entre a morfossintaxe da construção 

original e a dos novos constructos. 

A construcionalização, por sua vez, decorre da neoanálise da forma 

morfossintática dos constructos. Quando novas propriedades semânticas e 

morfossintáticas são partilhadas entre indivíduos de uma mesma comunidade, novas 

microconstruções são adicionadas à rede através de uma nova unidade simbólica 

convencional. A partir deste ponto, um novo tipo surge e a construcionalização se 

estabelece. A partir desses conceitos, mostraremos como se deu a formação das 

micronstruções assim que, uma vez que e já que. 

Ademais, partindo do ciclo de construcionalização descrito por Traugott, 

apontaremos o processo de pós-construcionalização das construções estudadas e 

explicaremos as mudanças ocorridas após a formação das mesmas. Para autora, o 

processo de pós-construcionação pode ocasionar a expansão (HIMMELMANN, 2004), 

a redução da forma devido à rotinização e à frequência do uso (token), bem como, em 

alguns casos, ao seu desaparecimento. 
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 Baseados em Traugott (2010; 2012) e Traugott e Trousdale (2012; 2013), a 

reanálise morfossintática pode ser caracterizada por uma mudança na estrutura da 

expressão ou em uma classe de expressões que não envolve modificação intrínseca 

imediata na estrutura superficial (LANGACKER, 1977: 58 apud Traugott e Trousdale, 

2013). 

No entanto, embora os autores supracitados, em textos mais antigos, abordassem 

terminologicamente a mudança descrita acima como reanálise, algumas ponderações 

devem ser propostas. Em obras recentes, Traugott (2012) e Traugott e Trousdale (2012; 

2013) questionam o uso do termo „neoanálise‟, ao invés de „reanálise‟. Para esses 

autores, se o usuário da língua não internalizou ainda as construções, e nem as 

interpretou de forma diferente do falante, a „re‟análise não ocorreu; apenas sucedeu uma 

análise diferente. O falante não pode „re‟analisar algo que não “possui”. Ademais, 

segundo Traugott (2012), a neoanálise pressupõe não somente a mudança na forma da 

estrutura, mas também uma nova interpretação por parte do leitor/ouvinte, ou seja, a 

mudança reside tanto na alteração das fronteiras sintáticas quanto no aspecto semântico. 

Ainda conforme os autores, diferentemente do que decorre com a reanálise, o 

mecanismo de mudança linguística sucederia de forma gradual, ou seja, durante o 

processo de mudança construcional, as sucessivas neonálises dar-se-ão de maneira 

gradual, através de micropassos. Dessa forma, o termo mais adequado a este fenômeno 

seria „neoanálise‟.  

Destarte, consoante à perspectiva construcional, a neoanálise torna-se um fator 

importante para a mudança linguística, uma vez que, segundo a autora, como toda 

mudança implica a neoanálise, ela é considerada o principal mecanismo de mudança. 

  

1.4. Spreading activation, prime e rede linguística 

 No esteio da Linguística Cognitiva, os modelos de gramáticas propostas por 

Goldberg (1995), Croft (2001), Hudson (2007) e Langacker (2008) ratificam o papel 

significativo do caráter radial da linguagem. A concepção de que a linguagem é uma 

rede linguística segue em conformidade com outros aspectos da cognição, dentre os 

quais: visão e habilidades musicais. Dessa maneira, esse conceito corrobora a visão de 

Bybee (2010), de que o padrão da linguagem faz parte da nossa habilidade cognitiva de 



43 

 

domínio geral de categorizar, estabelecendo relações e opera nos níveis local e global. 

Assim, o padrão de rede torna-se central na Linguística Cognitiva em razão da 

organização da linguagem, dado que essa configuração se assemelha aos outros aspectos 

da cognição. 

 Ainda consoante Hudson (1984 apud Traugott e Trousdale, 2013), a rede é 

definida como uma rede conceptual e pode ser simbolizada pela Figura em seguida: 

 
Figura (1): Representação da rede construcional, segundo Langacker (2008: 226) 

   É importante frisar que, de acordo com Traugott e Trousdale (2013), embora a 

Figura (1) seja representada de forma bidimensional, a rede construcional deve ser 

compreendida como uma estrutura multidimensional, sendo conceituada em termos de 

redes neurais.  

 A gramática é concebida como uma rede de nós, em outras palavras, as 

construções com algum grau de abstração se interligam por meio de links. Assim sendo, 

cada novo nó que surge na rede leva a reconfiguração da mesma, com novas relações 

conexões entre as construções. A rede construcional langackeriana (2008), ilustrada na 

Figura (1), é composta por nós, que retratam os esquemas, os subesquemas e as 

microconstruções numa hierarquia construcional.  

Os esquemas pertencem ao nível mais alto da abstração e da rede construcional e 

estes, licenciam os subesquemas, que se enquadram em um nível intermediário e que 

arrolam microconstruções (tokens). Em consequência das microconstruções situarem-se 

em um nível mais baixo, elas, por sua vez, seriam menos esquemáticas e mais 

substantivas, pois não teriam slots a serem preenchidos. Dessa maneira, nessa pesquisa, 
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encontramos no esquema mais abstrato a macroconstrução [Xque]CONECT, os 

subesquemas [Xque]CAUSAL, [Xque]CONDICIONAL, [Xque]TEMPORAL, entre outros, que são 

instanciados pelo esquema maior. Por fim, localizamos as microconstruções uma vez 

que, assim que e já que.  

Conforme Traugott e Trousdale (2013) afirmam, cada nó designa uma 

construção em algum nível de abstração, ele generaliza os traços da construção. Em 

virtude disso, um nó abrange uma forma e um sentido, com suas alternâncias no que se 

refere aos graus de complexidade e especificidade, tendo a possibilidade de estabelecer 

links semânticos, pragmáticos, discursivos, sintáticos, morfológicos, etc, com outro nó. 

Deste modo, o nó se vincula por meio de links a outros nós na de rede de várias 

maneiras.  

Ainda consoante os autores supracitados (TRAUGOTT & TROUSDALE, 

2013:54), a rede construcional permite a ativação próxima e simultânea de nós 

estreitamente associado em eventos de usos específicos por meio do mecanismo 

conhecido como spreading activation
10

. Este fenômeno se caracteriza pelo 

conhecimento individual, e, portanto, pode se relacionar no desenvolvimento de 

inovações. No entanto, o spreading activation não deve ser considerado uma 

propriedade da „rede comunitária‟
11

 ou de redes em dois momentos diferentes do tempo. 

Hudson (2007:05) cita que o termo spreading activation deriva de uma noção elementar 

da psicologia cognitiva. Além disso, o spreading activation interage com níveis de 

ativação em longo prazo, que são suscetíveis à frequência e ao novo, de modo que os 

itens frequentes e recentes são relativamente fáceis de acessar na rede. O autor 

supracitado afirma que essas „associações de vizinha‟ realizam-se nas redes, não se 

aplicando somente aos nós, mas também aos links (conexões) entre os nós.  

A definição de priming, por sua vez, remete a um experimento psicológico, em 

que a palavra precedente (prime) inicia a palavra posterior, tornando-a mais acessível a 

                                                           
10

 Não encontramos tradução para este termo. Porém, poderíamos traduzi-lo como „ativação por meio da 

irradiação‟. Irradiação aqui remete à concepção radial salientada por Hudson (2007). 

11
 O termo rede da comunidade alude ao termo „community- network‟.  
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fim de que o sujeito possa ser recuperado mais rapidamente. Dessa forma, essas 

palavras „organizam‟ suas redes cognitivas de vizinhança (HUDSON, 2007).  

 Traugott e Trousdale (2013:55) asseguram que, nessa visão radial, as 

construções que estão estreitamente relacionadas entre si, se projetam mais rapidamente 

do que palavras que se localizam mais distantes na rede. Quanto mais frequente um nó 

ou uma relação ativada, mais rapidamente esse link ou relação pode se tornar ativo no 

futuro.  

Dessa maneira, o spreading activation transforma-se no ponto essencial para o 

processo de aprendizagem. Se, como sugerido pelo modelo funcional centrado no uso 

na mudança do signo, os falantes constantemente estão aprendendo e „reconfigurando‟ 

sua linguagem, então a mudança do signo deve envolver, de maneira semelhante, o 

processamento de uma grande quantidade de exemplos e o afastamento de padrões mais 

gerais por meio desses exemplos. Ao mesmo tempo, no entanto, os falantes não só 

aprendem, mas também „esquecem‟. Assim, podemos presumir que a falta de ativação 

pode levar a uma falta de „entrincheiramento‟, ou seja, quanto menos frequentemente 

um nó ou uma relação é ativado, menor a facilidade de ativação a mesma desfrutará 

posteriormente. Se um nó na rede linguística não atinge ao alvo, ou seja, caso o nó 

mantenha-se inativo, maiores tornam-se as chances desse nó continuar obsoleto e não 

funcionar a fim de sancionar instâncias mais específicas. Em casos extremos, a 

obsolescência levaria à total inutilização de certa construção.  

A partir do processo de spreading activation e com base nas construções 

analisadas, verificamos que os advérbios temporais são facil e rapidamente elencados 

para preencherem o slot (X) na construção [Xque]CONECT, como ocorre nas construções 

uma vez que e já que. Contudo, na construção assim que, o advérbio assim é apontado 

na gramática normativa como um advérbio de modo, apesar de indicar, em muitos 

casos, uma função temporal, como ilustra o exemplo (6).  

(6) ―Não há imagem mais própria da vaidade humana, do que esses mesmos rios; nem 

todos têm o nascimento em um profundo lago; nem todos trazem do monte Olimpo a 

origem; nem todos correm por entre flores, por entre plátanos, e cedros; nem todos 

trazem ouro nas areias, porque nem todos vêm de donde vem o Tejo; uns assim que 

nascem, logo formam um dilúvio de água, inundam a campanha, e com violência, e 
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peso, tudo abatem, forçam, levam; o leito que os sustenta, em partes se abre, se rompe, 

e se desfaz.‖ (Reflexões sobre a vaidade dos homens- séc. XVIII).  

 No exemplo (6), observamos que assim que deve ser compreendida como um 

novo binômio de forma e função e, portanto, uma microconstrução. Além disso, em (6) 

a construção possui um valor temporal. A semântica da construção também se relaciona 

com o verbo nascer que indica uma mudança de estado e sugere um desenvolvimento 

cronológico.  

O aspecto temporal da construção assim que, em (6), exemplifica o processo de 

spreading activation. Embora a construção no trecho acima tenha como base um 

advérbio classificado como de modo, o mesmo situa-se próximo na rede linguística dos 

advérbios temporais. Ao longo do tempo, com o aumento da frequência da construção 

[Xque]CONECT, novos itens foram recrutados para ocuparem o slot (X), ainda que não 

tenha necessariamente uma natureza temporal, como é o caso do elemento mesmo. 

Dessa forma, o advérbio de modo assim, por ser mais frequente na rede e, por 

consequência, mais próximo, tornou-se o elegido.  

Desta forma, averiguaremos na tese, os primeiros casos dos advérbios já, assim e 

uma vez, juntamente com o elemento que, que levaram ao surgimento de construções de 

aspecto mais processual e de valor conectivo, verificando os contextos críticos que 

ocasionaram a construcionalização das microconstruções já que, assim que e uma vez 

que. Então, consideramos imprescindível a interpretação destes contextos a fim de que 

se estabeleça a diferença entre os mesmos, permitindo, por parte do leitor/ouvinte, uma 

nova interpretação das microconstruções. 

É preciso enfatizar que, em nossa tese de doutorado, fizemos como Traugott 

(2015), que não distingue o uso do contexto crítico e do atípico
12

 (DIEWALD, 2002). 

Além disso, destacamos que os contextos críticos levam ao processo de mudança das 

microconstruções estudadas, mas não necessariamente geram ambiguidade.  Assim 

chamamos de contexto crítico o contexto que pode ter propiciado a formação das 

microconstruções em estudo, seja por uma questão de forma – colexicalização de duas 

                                                           
12

 Explicado detalhadamente na seção de análise.  
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formas que costumam aparecer juntas – ou de sentido – ou seja, contexto com 

ambiguidade.  

1.5. A relação entre rede linguística e herança 

Consoante Traugott e Trousdale (2013), o termo „constructicon‟ remete a um 

inventário de construções. De acordo com Hilpert (2014), „constructicon‟ não se 

caracteriza apenas como um amplo repositório de pares entre forma e significado que 

representa o conhecimento dos falantes sobre a linguagem, mas sim uma rede 

hierárquica altamente estruturada na qual as construções são interligadas. Ainda sob 

esse prisma, Goldberg (1995) enfatiza que as construções são definidas como pares de 

forma e significado que possuem características formais não previsíveis e significados 

não-composicionais.   

  Traugott e Trousdale (2013) ainda pontuam que o constructo se estabelece 

como o lócus da inovação individual (cf. TRAUGOTT, 2015) e, portanto, da 

subsequente convencionalização (adoção por uma população de falantes). Assim, a 

mudança construcional começa quando novas associações entre constructos e 

construções surgem ao longo do tempo, ou seja, quando a replicação de tokens 

(constructos) leva a categorizações temporárias que não se encontravam disponíveis 

anteriormente para os usuários da linguagem e podem ser denominadas de “novas”. Em 

uma hierarquia construcional, o nível mais alto representa um esquema (parcial). Dessa 

forma, como os esquemas retratam a abstração de muitas microconstruções, eles não são 

fonologicamente determinados. Somente as microconstruções podem se apresentar 

substantiva e fonologicamente especificadas, conforme mostra a Figura (2):  

 
Figura (2): Gradiente de relações hierárquicas entre construções, baseado em Traugott e Trousdale (2013) 
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 A Figura (2) elucida as distinções de hierarquia radial e microconstruções, 

utilizando o exemplo da construção do quantificador. Na esfera mais alta (abstrato), 

todos os tipos de quantificadores estão inclusos, abrangendo o grande, pequeno ou 

intermediário, ou binominal e monomorfêmico; ao passo que, no nível médio, há 

subdivisões entre os subesquemas grandes, pequenos ou intermediários. Já no domínio 

mais baixo, existem inúmeros tipos de microconstruções.  

Quando abordamos a questão da constructicon, um conceito essencial é a noção 

de herança. Herança captura a relação entre construções mais abstratas, que estão 

situadas nos níveis mais altos da rede construções; e também, construções mais 

específicas, que se localizam nos níveis mais baixos da hierarquia construcional.

 Segundo Hilpert (2014), as generalizações construcionais fixam-se ao longo de 

um continuum que partem de esquemas muito abstratos aos padrões lexicalmente 

especificados. Assim, padrões concretos instanciam padrões mais abstratos em níveis 

cada vez mais esquemáticos. As características construcionais, isto é, características da 

forma e do significado são herdadas em sentido descendente, de níveis mais altos e 

esquemáticos para níveis mais baixos e mais concretos. Hilpert (2014) cita que a 

herança ocorre pela disposição das construções por meio de uma ordem, conforme 

verificamos na Figura (2), em que abordamos a questão de types mais abstratos e 

instanciações mais concretas dos types. Desta maneira, podemos observar que há 

diferentes tipos de links de herança na constructicon.  

Hilpert (2004), com base em Goldberg (1995), apresenta quatro tipos de links 

relacionais, a saber: polissemia, extensão metafórica, subpartes e por instanciação. Os 

links polissêmicos descrevem a semântica entre o sentido prototípico de uma construção 

e a sua extensão. Nesse caso, enquanto a sintaxe se mantém, a semântica se altera. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, uma maneira pertinente de compreender os 

links polissêmicos como relações metonímicas, isto é, relações entre um cenário inteiro 

e as partes desse cenário. O sentido central de uma construção estaria vinculado aos 

sentidos estendidos por meio de enlaces polissêmicos. Assim, o sentido estendido de 

uma construção representará um cenário que herda partes do cenário associadas ao 

sentido básico da construção. Um exemplo de link polissêmico sucede entre a 

construção bitransitiva [Suj V Obj1 Obj2] e com a semântica da construção [X cause Y 



49 

 

to receive Z]
13

. Assim, verificamos a conservação da estrutura sintática entre as 

construções, no entanto observamos a diferença semântica entre sentido base 

(prototípico) e suas extensões.  

 A extensão metafórica é concebida como elos de natureza semântica e ligam um 

sentido básico de uma construção com um sentido estendido. O aspecto principal da 

extensão metafórica se refere ao fato de que os dois sentidos conectados exprimem o 

domínio de origem e o domínio de destino de uma metáfora conceptual
14

. Deste modo, 

podemos afirmar que os links de extensão metafórica são aqueles que envolvem um 

mapeamento metafórico particular. Por exemplo, há uma ligação metafórica entre 

movimento e mudança (The chocolate went liquid solid) e outro entre a localização e o 

estado (She went mad), de tal maneira que uma mudança de estado pode ser assimilada 

como uma extensão metafórica da mudança local. Esses links metafóricos demonstram 

resultados de extensões metafóricas de movimento causado.  

O link de subpartes correlaciona construções que mostram similaridades parciais 

em suas respectivas formas ou significados. Links de subpartes estabelecem uma relação 

entre uma construção e uma construção maior que exista independentemente e da qual 

esta possa fazer parte. Conforme Goldberg (1995) propõe, os links de subpartes 

correlacionam construções que exibem sobreposições formais ou semânticas, mas que 

não permitem a classificação de uma construção com uma instância da outra. Hilpert 

(2004) ilustra esse tipo de link com a construção transitiva e a bitransitiva, visto que 

essas construções possuem poucas coisas em comum: ambas têm o sujeito com o papel 

de agente e um objeto direto que assume papel de paciente (ou tema). Se observarmos 

os exemplos John wrote a letter e John wrote Mary a letter, detectamos que a 

construção transitiva e a bitransitiva, embora partilhem certas características 

(associações formais ou semânticas), não podem ser consideradas instâncias uma das 

outras.   

                                                           
13

 A semântica da construção em português significaria “X causa (uma ação ou algo) em Y, e Y receberia 

(uma ação ou algo de Z)”.  

14
 O termo “metáfora conceptual” equivale ao termo em inglês conceptual metaphor.  
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Por fim, os links entre instância
15

 interligam construções de maneira hierárquica, 

vinculando types de construções com instâncias particulares desses types. Podemos 

ilustrar o link entre instância com o verbo drive em inglês. Quando temos o verbo drive 

utilizado como uma construção resultativa, o argumento do resultado pode ser 

caracterizado somente a partir de um conjunto restrito de construções (drive someone 

crazy, drive someone up the wall, drive someone crazy), enquanto que não é possivel 

encontrarmos drive someone happy. Assim sendo, constatamos o valor negativo da 

construção drive someone X (crazy) ou idiomático (the wall). 

Posto isto, atestamos, nessa seção, a estreita relação entre rede linguística, que se 

organiza de maneira hierárquica, e herança, que designa as características construcionais 

transmitidas pelas construções em uma rede. Ademais, reiteramos o conceito de 

construção como um binômio forma-função. Assim, nos próximos capítulos, 

apresentaremos mais detalhadamente o processo de construcionalização sofrido pelas 

microconstruções estudadas e, consequentemente, a criação de novos nós na rede, neste 

caso, a rede dos conectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Tradução livre. A denominação em inglês equivale à expressão instance link. 
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CAPÍTULO 2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

   

Para a revisão da literatura resenhamos trabalhos sobre as principais gramáticas 

tradicionais (BECHARA, 2009; LIMA, 2018; CUNHA & CINTRA, 2001) a fim de 

verificar como são retratados e classificados os conectores uma vez que, já que e assim 

que. Com base nas gramáticas normativas, a classe das conjunções subordinativas é 

composta, em muitos casos, por elementos pertencentes a outras classes gramaticais, 

como por exemplo a dos advérbios. Nesse caso, os advérbios introduzem a oração 

adverbial e podem vir isoladamente na oração, como o elemento quando, ou pela 

associação de um advérbio e do pronome que, como as locuções já que, assim que, uma 

vez que, desde que, dentre outras. Neste último caso, as gramáticas definem essas 

conjunções como locuções conjuntivas.  

 Assim sendo, as locuções conjuntivas são constituídas por advérbios, juntamente 

com o item que, tais como as construções estudadas. Algumas gramáticas ainda 

pontuam que essas locuções conjuntivas, por iniciarem a oração hipotática (adverbial) e 

por funcionarem como articuladores entre as orações, podem alterar o seu sentido, visto 

que seu valor está condicionado ao tempo e ao modo que se encontra o verbo da oração 

adverbial, ou seja, a acepção exercida por essas locuções dependem do contexto na qual 

estão inseridas.  

 Bechara (2009) reitera que essas locuções conjuntivas adverbiais se estabelecem, 

quando unidos aos advérbios (que sozinhos atuam como adjuntos adverbiais) e ao 

“transpositor relativo que”, visto que “o relativo torna-se um „repetidor‟ do advérbio, 

papel semelhante que exerce como „repetidor‟ (referente) de substantivo ou pronome”. 

Conforme o autor supracitado, em alguns casos, o sentido original do advérbio pode ser 

alterado, motivado pelos lexemas que entram na oração e pela interpretação contextual 

do falante, com base na experiência de mundo. Deste modo, o item já, por exemplo, 
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embora tenha valor básico de tempo, ao juntar-se ao que, construindo a fórmula já que, 

passa por uma interpretação causal ou condicional. 

 Assim, Bechara (2009) afirma que as locuções conjuntivas já que e uma vez que 

(seguida de verbo no modo indicativo) desempenham função causal, visto que exprime 

o motivo do pensamento da oração principal, como exibe o exemplo (7): 

(7) „Já que todos saíram, desisto do negócio‘. (Moderna Gramática Portuguesa, 2009) 

Bechara (2009) sinaliza ainda que a locução conjuntiva uma vez que tem papel 

condicional (hipotético) quando precedida do verbo no modo subjuntivo, pois marca um 

fato (real ou suposto) em contradição com o que se manifesta oração matriz. Por fim, 

Bechara (2009) atribui à locução conjuntiva assim que o valor temporal, quando inicia 

oração que denota o tempo “posterior imediato da realização do fato” apontado na 

principal.  

Já Cunha e Cintra (2001), ao explicar sobre as conjunções subordinativas, 

destacam que muitas conjunções, por serem constituídas a partir da partícula que 

antecedida de advérbios, de preposições e de particípios (tais como: já que, sem que e 

dado que), devem ser nomeadas como locuções conjuntivas. Ainda segundo esses 

gramáticos, as locuções conjuntivas uma vez que e já que são incluídas no grupo das 

conjunções causais; ao passo que, assim que caracteriza-se como temporal.  

Rocha Lima (2018), por sua vez, pouco menciona sobre as locuções conjuntivas. 

Em sua gramática, apenas conceitua que as locuções já que e uma vez que são 

classificadas como subordinativas causais, enquanto que a locução assim que enquadra-

se no grupo das temporal.  

Especificamente sobre conectores, em seus trabalhos, Camara Jr. (2004) ratifica 

que os conectivos são instrumentos gramaticais, cujo emprego na língua é indicar 

relações linguísticas. Os conectivos configuram, em princípio, morfemas gramaticais, 

dado que pertencem ao mecanismo da língua, sem pressupor em si mesmos qualquer 

elemento do universo biossocial. Para Camara Jr (1964), quanto ao advérbio, é 

concebido como nome ou pronome que pode surgir na função de modificador de um 

verbo ou nome. Ademais, o autor acima salienta que “são dos pronomes e nomes a 
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função modificadora de advérbios que surgem as preposições e conjunções, quando se 

lhes oblitera o conteúdo nocional e nelas se concentra um conceito de relação”. Dessa 

maneira, vemos a importância de observarmos o estudo histórico da classe adverbial.  

Nas pesquisas linguísticas, Gívon (2001) reitera que devido à heterogeneidade 

da classe adverbial, alguns elementos que a integram são considerados de difícil 

classificação. Justamente, por ela pender entre o campo lexical e gramatical, as 

estruturas pertencentes a essa classe desempenham funções voltadas para organização 

interna do texto ou para a direção argumentativo-pragmática. Em sua tese de doutorado, 

Martelotta (1996) afirma que, ao contrário do que ocorreu com as preposições, poucas 

conjunções de origem latinas chegaram ao português. Para remediar essa deficiência, os 

falantes colheram em outras classes de palavras, sobretudo nos advérbios e nas 

preposições, elementos que funcionassem como argumentadores típicos das 

construções. Dessa forma, surgiram novos termos argumentativos, tais como: assim 

que, depois que, etc. Considera-se, então, a classe adverbial como uma categoria híbrida 

e fluida, já que existe uma grande variedade de elementos que se adapta ao contexto e 

aos propósitos comunicativos no discurso (cf. Coutinho, 1976). 

A partir da análise dos estudos históricos feitos por Castilho (2003)
16

, 

verificamos que os principais advérbios temporais da língua portuguesa, dentre os 

quais: antes, depois, diante (˂ de in ante), adiante (˂ad de in ante), e pós (˂post), 

derivam do pronome latino (ante e post). Dessa maneira, constatamos que as expressões 

já que, assim que e uma vez que originam-se a partir das expressões temporais latinas 

ante quam, post quam e prius quam (WOODCOCK, 1959). Contudo, apesar das 

expressões estudadas possuírem em sua forma elementos de base temporal, assumimos 

que em determinados contextos, através da “pressão de informatividade” 

(MARTELOTTA, 1996) e do processo de (inter)subjetificação (cf. TRAUGOTT, 2003), 

elas passam a assumir a função de operador lógico, conforme mostra o trecho abaixo: 

(8) “E, como depois do sucesso de Nápoles V. Ex.a nos escreveu que aquela máquina 

ou seus fundamentos haviam caído, por isso nas cartas seguintes instei a V. Ex.a 

                                                           
16

   http://files.professorivo.webnode.pt/200000059-

5d9c35e960/Proposta%20funcionalista%20de%20mudan%C3%A7a%20ling%C3%BC%C3%ADstica%2

0-%20Ataliba%20Castilho.pdf  

 

http://files.professorivo.webnode.pt/200000059-5d9c35e960/Proposta%20funcionalista%20de%20mudan%C3%A7a%20ling%C3%BC%C3%ADstica%20-%20Ataliba%20Castilho.pdf
http://files.professorivo.webnode.pt/200000059-5d9c35e960/Proposta%20funcionalista%20de%20mudan%C3%A7a%20ling%C3%BC%C3%ADstica%20-%20Ataliba%20Castilho.pdf
http://files.professorivo.webnode.pt/200000059-5d9c35e960/Proposta%20funcionalista%20de%20mudan%C3%A7a%20ling%C3%BC%C3%ADstica%20-%20Ataliba%20Castilho.pdf
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que,deste dinheiro, se podia acudir a Holanda, para que não se perdessem ambas as 

negociações, já que uma não sucedesse”. (Cartas do Padre António Vieira- séc. XVII) 

 No exemplo (8), a microconstrução conectiva já que é vista como um todo de 

forma e sentido. Entretanto, embora o cerne da construção contenha um advérbio de 

base temporal (já), a mesma funciona como conector causal. Segundo Traugott (2005), 

com as novas possibilidades interpretativas, certos elementos podem ser inferidos de 

forma diferente do sentido original e, de acordo com a aceitabilidade dos mesmos, 

ocorre, posteriormente, o processo de fixação desses novos sentidos em contextos 

determinados. 

 Em sua tese de doutorado, Martelotta (1996) pesquisou os elementos adverbiais  

no português arcaico e moderno a fim demonstrar, através do cline de gramaticalização, 

o processo sofrido pelos circunstanciadores em operadores argumentativos, mostrando, 

assim, a perda dos traços semânticos desses elementos e a assunção dos mesmos com a 

função de operador lógico. Conforme propõe o autor, os argumentos temporais e muitos  

cirscunstanciadores lógicos têm a mesma natureza. Como poucas conjunções latinas  

chegaram ao português, os falantes recrutaram em outras classes de palavras elementos 

que atuassem funções típicas das conjunções. 

Dessa maneira, os operadores argumentativos seriam provenientes de dois 

processos de mudanças semânticas, a saber: metáfora espaço > (tempo) > texto (HEINE 

et alli, 1991) e pressão de informatividade. A primeira refere-se à mudança 

unidirecional e linear, segundo a qual um elemento linguístico de valor temporal, por 

processo analógico, começa a assumir relações lógicas no discurso, tais como os 

elementos: assim que, apenas, todavia e embora. A segunda relaciona-se ao momento 

quando surge, por um processo de inferência conversacional, um novo valor expresso 

pelo elemento linguístico.   

Ainda fundamentado em estudos funcionalistas, Longhin (2003) analisa a 

formação de um novo item conjuncional: a perífrase só que. Para tanto, observa-se que 

os processos que originaram essa perífrase são caracterizados como casos prototípicos 

de gramaticalização. Nessa pesquisa, o processo de gramaticalização, em linhas gerais, 

é compreendido como „o processo de mudança de um item menos gramatical a assumir 

uma função mais gramatical‟. Dessa maneira, para explicar o processo de 
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gramaticalização, Longhin (2003) discorre sobre a questão da expressividade (HOPPER 

& TRAUGOTT, 1993) como motivadora da mudança linguística. Segundo Hopper e 

Traugott (1993), a mudança se baseia em estratégias cognitivo-pragmáticas utilizadas 

pelos falantes e ouvintes, tanto na produção quanto no fluxo da fala. Outros fatores 

relativos à mudança linguística são investigados, tais como a reanálise morfossintática 

(no âmbito da forma) e transferência metafórica (no âmbito da transferência de sentido).  

Ademais, a fim de explicitar a elaboração da conjunção adversativa só que com 

base em um estudo diacrônico, a autora supracitada analisa a perífrase só que, entre o 

período do Latim Clássico ao Português, examinando tanto a conexão oracional das 

sentenças coordenativas quanto às subordinativas. Deste modo, a partir da origem da 

perífrase só que, Longhin (2003) também identifica o processo de surgimento de outras 

perífrases conjuncionais de base adverbial (similares), assim como: assim que, já que e 

uma vez que. 

Há ainda outros trabalhos que se propõem a explicar a formação de certos 

conectores adverbiais sob à luz da teoria funcionalista. Sob esse viés, Lehmann (2002) 

descreve a criação das conjunções complexas na língua espanhola, com base no 

fenômeno da lexicalização e da gramaticalização. O autor pontua que os processos de 

gramaticalização e lexicalização tem relação direta com a forma como retratamos o 

objeto de estudo. Assim, podemos investigar as conjunções complexas de dois modos: 

(i) por meio de um abordagem analítica, isto é, analisando suas partes; e, (ii) por meio 

de uma abordagem holística. Lehmann (2002) ainda demonstra que a gramaticalização 

se refere a um acesso analítico a uma unidade, enquanto que a lexicalização pertence a 

um acesso holístico da unidade, renunciando sua parte interna. A lexicalização se dá 

quando um determinado item é retirado do acesso analítico e se insere no inventário 

lexical da língua. Por sua vez, a gramaticalização sucede quando um signo adquire 

funções na formação analítica dos signos mais abrangentes. Para o autor, a lexicalização 

precede a gramaticalização. Caso esses itens lexicais tenham sido criados, eles podem se 

submeter ao processo de gramaticalização.  

 Em suas pesquisas sobre lexicalização e gramaticalização, Lehmann (2002)  

trata das conjunções complexas, analisando-as de maneira sincrônica. Dessa maneira, 

verificamos a entrada dessas conjunções no léxico (designada como o processo de 
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lexicalização) e a aquisição de mais funções gramaticais, expandindo, assim, seus tipos 

de classes (caracterizada como o processo de gramaticalização). Para várias das 

conjunções complexas terminadas pelo elemento que, tais como: a pesar de que, para 

que, con tal que, siempre que, a subordinação é sintaticamente regular. Na estrutura in a 

pesar de [que S], por exemplo, podemos substituir um sintagma nominal concreto pelo 

constituinte [que S]. Este estado é representado em a, no Quadro (3) abaixo, no qual SR 

significa subordinador genérico.  

 
Quadro (3): Processo de reanálise das conjunções complexas em espanhol (LEHMANN, 2002) 

Observamos que o padrão sintático da formação de conjunção complexa é 

baseado na combinação de uma SSR, intitulado “relator semanticamente específico” 
17

, 

com uma cláusula subordinativa que, por sua vez, é composta por uma conjunção 

semanticamente vazia. Este último serve apenas a função estrutural de subordinar a 

cláusula. No slot de SSR encontramos preposições, advérbios e combinações dos 

mesmos. Se o SSR termina em uma preposição, ele rege uma cláusula subordinada, 

caso contrário, ele mantém uma relação modificadora ou apositiva com o segundo. 

Assim, a conjunção desenvolvida funcionalmente contém um subordinador e, em 

virtude disso, utiliza diretamente uma cláusula como seu complemento, como mostra o 

estado b. Nesta última fase, o subordinador que permanece visível no espanhol, nas 

palavras aunque e porque; porém, o mesmo pode ser suprimido em como e mientras. 

No último estágio da mudança de conjunções complexas, o elemento estrutural, 

que subordina o complemento e que se difere entre os sintagmas preposicionais e as 

cláusulas subordinadas, desaparece. Como resultado, muitas partículas no espanhol, tal 

como mientras, exercem funções de preposição e de conjunção.  

Seguindo o aporte teórico da Linguística Funcional Centrada no Uso, Santos e 

Cezario (2017) esboçam um projeto sobre a formação dos conectores uma vez que, já 
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 O termo “relator semanticamente específico” faz menção ao termo em inglês “semantically specific 

relator”.  
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que e assim que, a partir da construção [Xque]CONECT, na língua portuguesa entre os 

séculos XIII e XVI em textos escritos pertencentes ao domínio religioso. Tal trabalho 

levou em consideração o modelo teórico da de Mudança Construcional e da 

Construcionalização, postulado por Traugott e Trousdale (2013) e Traugott (2015). 

Ademais, englobou os principais pressupostos do Modelo da Gramática de Construções 

(GOLDBERG, 1995; CROFT, 2001) para explicitar a mudança da rede linguística, vista 

como uma rede nós (pareamentos de forma e função) que são conectados de maneira 

hierárquica. 

Nesse trabalho, verifica-se também a importância das habilidades de domínio 

geral (BYBEE, 2010). A formação das microconstruções estabelece uma forte relação 

com o processo cognitivo denominado chunking, em que duas ou mais palavras, devido 

à grande frequência com que são empregadas conjuntamente, desenvolvem uma relação 

sequencial. Por sua vez, essa sequência de unidades constituem um todo de forma e 

sentido, como ocorreu com a formação das microconstruções assim que, já que e uma 

vez que.  

Por fim, a pesquisa concebe um esquema abstrato preliminar com base na 

macroconstrução [Xque]CONECT (HUDSON, 2007; TRAUGOTT & TROUSDALE, 

2013), e constata que o esquema contribui para a formação das microconstruções uma 

vez que, assim que e já que, criando novos nós na rede construcional, considerando as 

três principais propriedades em uma análise composicional: esquematicidade, 

produtividade  e composicionalidade. Dessa maneira, apuramos que a produtividade 

cresce como consequência da maior frequência de tipos de itens que são recrutados para 

ocupar o slot (X) da construção. Já a esquematicidade se refere à quantidade de 

elementos que preenchem o slot (X), pois quanto maior a quantidade desses elementos, 

mais esquemática (abstrata) será a construção. A composicionalidade revela que a soma 

das partes da construção não leva ao seu significado. Assim sendo, ao se 

construcionalizar, as microconstruções conectivas estudadas perdem o sentido de suas 

partes e se tornam mais opacas. 

No que tange à formação das orações adverbiais (portanto, introduzidas por 

conectivos adverbiais como os em foco nesta tese), sob a égide do Funcionalismo 

Clássico, Hopper & Traugott (2003 [1993]) afirmam que o discurso comum não 
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consiste em enunciados isolados, isentos de contextos, mas em discurso vinculados 

comprometendo ordens, descrições, comentários, dentre outras atividades linguísticas. 

Em todas as línguas, temos dispositivos para conectar cláusulas e produzir orações 

complexas. A formação desses períodos complexos, constituído por duas ou mais 

orações, pode incluir cláusulas completivas (ou cláusulas nominais que são os 

argumentos da cláusula), cláusulas modificadoras de sintagmas nominais (cláusulas 

relativas ou adjetivas) e cláusulas com funções adverbiais (cláusulas temporais, causais 

ou condicionais).  

Entretanto, a forma das sentenças complexas pode variar dependendo da língua e 

do falante, caracterizando-se desde simples justaposições com características de 

independência entre as cláusulas até construções retóricas dependentes complexas, que 

são típicas no contexto das tradições da gramática escrita.  

 A abordagem funcionalista (HOPPER & TRAUGOTT, 2003 [1993]) defende a 

distribuição das orações complexas ao longo de um esquema linear trifásico, como 

podemos verificar abaixo: 

                                 parataxe > hipotaxe > subordinação   

O esquema anterior mostra que o contínuo unidirecional inter-clausal pode ser 

pensado a partir de três processos, a saber: 

(i) parataxe ou independência relativa; 

(ii) hipotaxe ou interdependência, em que existe uma cláusula nuclear e uma ou 

mais cláusulas relativamente dependentes, porém não encaixadas; 

(iii) subordinação ou, na sua forma extrema, encaixada, em outras palavras, toda 

a cláusula marginal é totalmente incluída dentro do constituinte da cláusula núcleo.  

Essas três categorias encontradas nesse continuum podem ser elaboradas com 

base nos parâmetros de dependência e encaixamento
18

, conforme ilustrado na Figura a 

seguir: 

                                                           
18

 Traduzimos o termo “embedded” por “encaixamento”.  
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Figura (3): contínuo unilateral de associação entre as orações 

O processo de parataxe (ou de independência relativa) engloba tanto as 

sequências nas quais o vínculo entre duas cláusulas é a justaposição
19

, quanto àquelas 

nas quais um elemento conectivo explícito assinala a ligação entre as cláusulas 

(coordenação). Como esse grupo manifesta-se apenas pela união de orações 

coordenadas e justapostas, não identificamos o encaixamento de uma cláusula dentro da 

outra. Dessa maneira, a relação semântica entre as orações advém da inferência. Porém, 

na hipotaxe, existe uma interdependência entre as cláusulas, sendo, por sua vez, 

designadas como núcleo e margem. Nessa categoria, participam as orações adverbiais e 

as apositivas. Finalmente, a subordinação caracteriza-se pela completa dependência 

entre a oração núcleo e a encaixada. Esse grupo abrange as orações completivas e as 

relativas restritivas. Deste modo, observamos que a diferença entre hipotaxe e 

subordinação reside no traço do encaixamento, dado que a oração subordinada é um 

argumento oracional de outra oração.  

 Ainda segundo os autores supracitados, os graus de conectividade das orações 

podem ser compreendidos a partir da Figura (4):  

                                                           
19

 No processo de justaposição, dois ou mais núcleos ocorrem próximos um do outro e a conexão entre 

eles se realiza sob um mesmo contorno entonacional.  
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Figura (4): propriedades pertinentes ao processo de junção das cláusulas 

 

 A Figura (4) apresenta os graus de vinculação das orações, que percorrem de 

forma unidirecional entre um ponto, cuja relação sintática é mais frouxa, e o extremo 

oposto, marcada pela maior integração clausal. Dessa maneira, verificamos que a 

posição da estrutura menos gramaticalizada encontra-se à direita, ao passo que a 

estrutura mais gramaticalizada situa-se à esquerda. Portanto, quanto maior o nível de 

aproximação entre as cláusulas, mais avançado será o processo de gramaticalização.  

Deste modo, no que se refere à integração de orações, Givón (1990: 826) advoga 

a existência de um paralelismo cognitivismo entre forma e função, ou seja, a maior 

integração semântica ou pragmática de dois eventos remete também à maior integração 

gramatical entre as cláusulas, determinando uma correspondência designada “iconidade 

diagramática”. Assim, a ocorrência expressa e independente do elo clausal estabelece 

uma relação com uma integração semântico-pragmática mínima, isto é, uma maior 

autonomia e vice-versa. 

Ainda no que concerne ao estudo das relações sintáticas e semânticas a partir dos 

processos de integração clausal, várias pesquisas de cunho funcionalistas também têm 

se debruçado sobre essa questão. Dentre as várias propostas, salientamos aqui a de 

Lehmann (1988). Com base na pesquisa das tipologias da conexão de cláusulas, 

Lehmann (1988) constatou que, na gramaticalização de cláusulas, vários processos são 

envolvidos. Segundo o mesmo, o processo mínimo de combinação de cláusulas é a 

unificação e a vinculação, pelo menos pragmaticamente. Tal vínculo torna-se frequente 

no caso de subordinação acompanhada de rebaixamento e dessentencialização, 

ocasionando a decategorialização de um membro da estrutura complexa para a margem 
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da cláusula. A dessentencialização advém quando, em virtude da gramaticalização, a 

cláusula subordinada se desfaz (em graus diferentes) de marcas, como as de tempo, 

modo e de aspecto e se transforma no verbo principal. Já a decategorialização, 

normalmente, implica a redução do aspecto finito do verbo; ao contrário da forma 

canônica, em que um núcleo contém um verbo finito. Dessa maneira, Lehmann (1988) 

estabelece uma correlação entre o cline de dependência e o cline de integração 

gramatical. Assim, o contínuo unilateral possui uma parte do pólo, em que há máxima 

elaboração, e outro oposto, em que há máxima compressão de informação lexical ou 

gramatical. Nesse esquema, a coordenação e a subordinação localizam-se em lados 

contrários. Na lateral esquerda, encontramos um período constituído por orações 

sintaticamente iguais e conectadas por um conectivo (isto é, cláusula independente e 

simples). Porém, no extremo oposto, verificamos um período em que uma das orações 

expressa predicado reduzido, expondo encaixamento na principal em um constituinte de 

nível sintático baixo (ou seja, uma cláusula complexa). 
20

 

De acordo com Lehmann (1988), um caso especial de integração refere-se 

àquela em que a ligação entre cláusulas produz o entrelaçamento, ou seja, os 

participantes compartilhados (mesmo sujeito), o tempo, o modo, dentre outros, podem 

ser comuns à cláusula principal e à subordinada.  

 Por fim, o autor acima assevera que, sob o viés da Gramática das Construções, 

podemos descrever a correlação aditiva como uma macroconstrução, visto que se define 

como uma construção mais abstrata. Deste modo, as mesoconstruções agrupam 

microconstruções com os mesmos comportamentos semânticos e sintáticos. Por fim, as 

microconstrução remetem aos padrões correlativos propriamente ditos, ou seja, os 

conectivos encarregados de adicionar elementos oracionais e não-oracionais, tais como: 

mais também, como também, bem como, dentre outros.  

Destarte, neste capítulo, expomos, de maneira sucinta, uma revisão sobre 

trabalhos que contribuem para a compreensão e estudo na formação dos 

microconstruções conectivas assim que, já que e uma vez que com base nos advérbios. 

Além disso, recordamos trabalhos no que tratam sobre o processo de vinculação das 
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 Para maiores explicações acerca do continuum defendido por Lehmann (1988), ver artigo de Angélica 

T. C. Rodrigues (2004) e Sebastião Carlos Leite Gonçalves (2006). 
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cláusulas. Esses temas foram amplamente discutidos pela teoria funcionalista, 

ressaltando principalmente o processo de gramaticalização.  

Contudo, a presente tese de doutorado, diferentemente da visão linear e 

unidirecional da trajetória de mudança dos itens adverbiais, aborda as mudanças das 

construções uma vez que, assim que e já que numa visão construcional, que concebe a 

língua como uma rede de construções. Assim, não caberia o estudo de gramaticalização 

de um item ou mesmo de uma construção isolada, visto que, como sabemos, a mente é 

holística, que vários processos cognitivos podem atuar numa dada mudança e que todas 

as construções estão conectadas em rede, não podemos mais trabalhar com uma visão de 

mudança unidirecional. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 

 

 

Nesta pesquisa, observaremos um estudo das microconstruções uma vez que, 

assim que e já que. Analisamos os dados de forma qualitativa e quantitativa dessas 

microconstruções. Em nossa amostra, constatamos o uso da língua escrita formal, cujo 

gênero discursivo predominante é a carta de cunho religioso, mas também se encontram 

textos com natureza linguística do tipo narrativa. Devido à dificuldade de localização de 

material no século XIII com o mesmo gênero discursivo/ ou texto de mesma natureza 

linguística, pesquisamos o gênero discursivo das cantigas religiosas.  

Assim, adotamos a coleta, a interpretação e a análise dos dados extraídos do tipo 

textual narrativo e do gênero carta que são caracterizados por uma linguagem mais 

cuidada, dado que as mesmas retratam a escrita mais tratada e formal desses autores. No 

que tange às cantigas, embora o gênero seja diferente das cartas jesuíticas, as cantigas 

estudadas apresentam um viés religioso, dado que louvam a Santa Maria e narram os 

milagres alcançados. Ademais, de acordo com Leão (2007), as cantigas religiosas 

possuem maior riqueza lexical e de rima do que as cantigas profanas, como, por 

exemplo, as cantigas de amigo e de amor, já que não se limitam somente à tópica 

amorosa.  

 De acordo com Marcuschi (2002:19), os gêneros textuais colaboram para 

ordenar as atividades comunicativas do dia-a-dia. Além disso, os mesmos se referem às 

entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação 

comunicativa. Os gêneros textuais representam como eventos textuais altamente 

maleáveis, dinâmicos e plásticos. Marcuschi (2002:19) enfatiza que os povos 

primeiramente possuíam um número limitado de gêneros literários, visto que o 

conhecimento cultural e histórico dos povos era transmitido por meio da oralidade.  

Com a invenção da escrita, multiplicaram-se os gêneros, surgindo os típicos presentes 
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na modalidade escrita. Ainda segundo o autor acima, os gêneros textuais manifestam-se, 

localizam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem. Eles 

denotam muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que 

por suas peculiaridades linguísticas e estruturais.  

 Segundo Marcuschi (2002), certos gêneros podem identificados a partir de um 

determinado domínio discursivo, dado que evidenciam uma espécie de esfera de 

produção discursiva ou atividade humana. Nessa, localizam-se o domínio religioso, por 

exemplo. Ainda consoante Marcuschi (2002), jaculatórias, novenas e ladainhas 

definem-se como gêneros prototípicos do domínio religioso. É importante salientar que 

o conceito do termo domínio (cf. MARCUSCHI, 2012) equivale à noção de esfera, 

proposta por Bakhtin (2003). Conforme enfatiza Bakhtin (2003: 277), “qualquer 

enunciado considerado isoladamente, é, claro, individual, mas cada esfera de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso”. A definição de esfera remete à utilização da língua 

dentro dos espaços sociais das atividades humanas. Assim, quando comprovamos que 

os corpora pertencem à esfera religiosa, reiteramos uma necessidade comunicativa 

específica, refletindo a finalidade e as condições específicas de produção desses 

enunciados.  

 Londoño (2002) afirma que as cartas jesuíticas não serviam apenas para 

“elucidar” as curiosidades europeias acerca do novo mundo, mas também eram 

produzidas como parte de um “projeto missionário que estava sendo construído e para o 

qual o poder sempre foi uma referência fundamental”. E, diante desse cenário, a escrita 

dos missionários cumpriu papel relevante. Essa troca de correspondências tornou-se 

responsável pela construção do imaginário sobre as Missões da Companhia de Jesus que 

as fizesse presente na Europa. As cartas jesuíticas não somente descreviam os cenários e 

o cotidiano dos colonizados, mas também expressavam o cotidiano das companhias de 

Jesus nas colônias portuguesas (cf. LONDOÑO, 2002). 

Por sua vez, Silva (2006)
21

 assevera que as cantigas de cunho religioso, além de 

glorificar os santos e ilustrar os milagres, expõem a conduta “moralizante” e 
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 Disponibilizado eletronicamente pelo site: 

www.revistas.usp.br/humanidades/article/download/113337/111293 (01/ 07/ 2018). 

http://www.revistas.usp.br/humanidades/article/download/113337/111293
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“exemplar”, indicando a opção pelo caminho do bem, o único caminho correto para a 

salvação. Ainda, segundo Leão (2007), as cantigas religiosas, mais especificamente as 

Cantigas de Santa Maria, não tratam somente a vida religiosa, porém da vida em toda 

sua complexidade, significando talvez um dos acervos mais ricos sobre o conhecimento 

da mentalidade, dos costumes, das doenças, das profissões, da prostituição, dos jogos e 

dos hábitos monásticos, de todos os aspectos do cotidiano medieval da Ibéria.  

 Partindo de uma análise diacrônica dos dados, a fim de investigar o surgimento 

das microconstruções uma vez que, já que e assim que, utilizaremos cantigas do século 

XIII; textos escritos de cunho narrativo entre os séculos XIV e XIX; e cartas jesuíticas 

nos séculos XVI, XVII e XIX.  

De acordo com Neves (2012), a construção uma vez que assume valor 

concessivo, visto que a locução “„uma vez‟ tem como ponto no passado, mas, no caso 

das construções condicionais, essa ligação com o passado se „corrige‟ com o subjuntivo 

do verbo”. No que se refere à construção já que, observamos a tendência do caráter 

causal da mesma, quando o advérbio (já) acompanha o pronome que nas sentenças.  

Como o foco desta pesquisa é verificar a formação das microconstruções uma vez 

que, já que e assim que, a partir da codificação dos dados, analisaremos os dados 

qualitativa e quantitativamente. Dessa maneira, a pesquisa tem duas etapas: 

1) análise dos contextos em que ainda não havia essas microconstruções, ou seja, já, 

assim e uma vez não formavam um chunk com que: [já] [que]; [assim] [que]; [uma vez] 

[que];  

2) os valores de cada microconstrução até o século XIX. Deste modo, observaremos 

os contextos de uso dessas construções, por meio dos seguintes fatores de análise: 

(i) tempo verbal da oração introduzida por já que, assim que e uma vez que; 

(ii) modo verbal da oração introduzida por já que, assim que e uma vez que;  

(iii) Relação entre item verbal da oração hipotática e os contextos em que se 

apresentam as microconstruções e os contextos críticos, ou seja, em que ainda não há 

formação das microconstruções; 
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(iv) Relação entre o tipo semântico do verbo da oração hipotática (SCHEIBMAN, 

2002) e os usos de cada microconstrução; 

(v) Ordenação da oração hipotática em relação à matriz.  

A fim de obtermos um resultado minucioso, em nossa pesquisa, examinamos 

também as frequências type (a comparação entre os usos dos diferentes tipos de 

elementos do X em [Xque]CONECT) e token (as ocorrências de cada microconstrução) das 

construções estudadas. Assim, além de encontrarmos outras construções com a forma X 

(locução adverbial) que, com função conectiva, organizamos a rede esquemática em 

que está inserida a construção [Xque]CONECT e analisamos o grau de parentesco dos 

tokens presentes. 

Observaremos também os contextos das construções e as três principais 

propriedades na análise construcional: a esquematicidade, a produtividade (análise da 

frequência de ocorrência e de tipo) e a composicionalidade. Conforme Cezario, Silva e 

Santos (2015: 233), com base em Traugott e Trousdale (2013), as mudanças que podem 

ocorrer na formação das construções gramaticais podem ser: (i) aumento de 

produtividade: há aumento dos elementos que podem aparecer num dos slots da 

construção, ou seja, há aumento da frequência de tipos de elementos; (ii) aumento de 

esquematicidade: a construção passa a ser mais abstrata à medida que as restrições de 

seleção de elementos diminuem; (iii) e diminuição de composicionalidade: a soma das 

partes da construção não leva ao seu significado, em outras palavras, a relação 

significado e significante torna-se cada vez mais opaca.  

3.1. Corpora e biografia dos autores 

Para análise, utilizamos corpora do século XIII, as Cantigas de Santa Maria, de 

Afonso X. No século XIV, dispomos de duas obras: as Narrativas de Livro Linhagem; 

e, Alphonse X, Primeyra Partida, de autores desconhecidos.
22

  

Com base no material pesquisado, buscamos, de maneira sintética, informações 

acerca das obras e dos autores. A primeira obra, Cantigas de Santa Maria, foi escrita 

                                                           
22

 Disponibilizado pelo Corpus Informatizado do Português Medieval 
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por Afonso X, o sábio, rei de Leão e Castela. Nessa obra, o autor, além de apresentar 

louvores à Virgem, descreve histórias, milagres e relatos relacionados com a Virgem de 

maneira direta ou não. No século XIV, concentramo-nos em dois trabalhos: Narrativas 

de Livro Linhagem e Alphonse X, Primeyra Partida. Os livros de linhagem se 

caracterizavam por apresentar as relações genealógicas de linhagem nobre, sendo muito 

utilizados na Península Ibérica, durante o período medieval. Apesar de terem como 

função principal assegurar os direitos hereditários dos membros nobres de uma família e 

dos seus descendentes, também possuíam um significativo valor histórico, cultural e 

literário. A segunda obra destaca-se pelo seu legado nas áreas filosóficas, morais e 

teológicas. Embora o texto seja classificado como uma obra legislativa, e não como 

obra doutrinal, muitas partes do seu conteúdo expressam mais o aspecto filosófico em 

comparação ao legal.  

 No final do século XIV ou início do século XV, trabalhamos com a narrativa O 

Orto do esposo, também de autor desconhecido
23

. Para analisarmos os dados do século 

XVI, dispomos das cartas do Padre José de Anchieta, a saber: A conversão de São 

Paulo (1568); Cartas inéditas (1534-1597) e Cartas avulsas (1550-1568).  

Já no século XV, nosso acervo é composto pelo O Orto do Esposo, que se 

distingue pelo caráter religioso presente na sociedade do fim do século XIV ou início 

XV. Trata-se de uma importante fonte para a compreensão da espiritualidade e fé, bem 

como do pensamento português no final da Idade Média. Nas obras pertencentes ao 

século XVI, utilizamos o autor Padre José de Anchieta. Conhecido como apóstolo do 

Brasil, ele foi um dos pioneiros na introdução do cristianismo no Brasil e considerado 

um dos primeiros autores da literatura brasileira, visto que compôs inúmeras peças, 

poemas e obras de teor religioso. Nas obras analisadas, o autor destaca a importância da 

Companhia de Jesus e as questões indígenas.  

No século XVII, coletamos as obras, a seguir: A Arte de Furtar (1652)
24

, do 

Padre Manuel da Costa; e, Cartas (1626-1670), do Padre António Vieira. Além disso, 

                                                           
23

 Disponibilizado pelo Corpus do Português 

24
 Disponibilizado eletronicamente. http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/texts/xml/c_006 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/texts/xml/c_006
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no século XVIII, coletamos a obra Reflexões sobre a Vaidade dos Homens (1752)
25

, de 

Matias Aires; e, Compendio narrativo do peregrino da America (1728); de Nuno 

Marques Pereira. 

Durante o século XVII os dados pesquisados partiram dos textos dos seguintes 

autores: Padre Jesuíta Manuel da Costa e Padre António Vieira. O primeiro caracteriza-

se por ser um jesuíta português, professor de Letras e Humanidades e pregador. A obra 

A Arte de Furtar foi dedicada ao rei de Portugal. Nela, o autor tece comentários sobre 

todas as profissões, repartições ou tribunais, sem dar qualquer satisfação aos superiores 

da Companhia de Jesus. Já a última obra destaca o caráter missionário do Pe. António 

Vieira, tornando-se um dos mais influentes personagens do século XVII. Sua obra 

exprime a visão política sobre os judeus, os índios e a escravidão.  

No século XVIII, pesquisamos a obra Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, 

de Matias Aires; e, Compendio narrativo do peregrino da America, de Nuno Marques 

Pereira. Matias Aires, nascido na antiga província de São Paulo, estudou nas Faculdades 

de Leis e de Cânones de Coimbra, onde recebeu o grau de Licenciado em Artes. 

Elaborou obras em francês e latim e traduziu clássicos latinos. Muitos estudiosos o 

consideram como o maior nome da Filosofia de Língua Portuguesa do seu tempo. Em 

seu texto, Aires faz considerações acerca da vida e do comportamento humano a partir 

de uma citação de Eclesiastes. Considera a vaidade como a grande “paixão humana” e 

retrata os sentimentos como algo que incorpora nossa história e torna-se parte do 

homem. Conclui que a mais vã de todas as vaidades resulta do saber, visto que “não há 

pensamento que mais agrade ao ser humano do que aquele que se apresenta superior aos 

demais”. No que se refere ao escritor Nuno Marques Pereira, muitos historiadores 

acreditam que seu nascimento tenha ocorrido no Brasil, embora alguns o considerem 

lusitano, devido a sua erudição. Na obra analisada, verificamos o cunho eminentemente 

religioso e, por consequência, moralista. O texto relata uma peregrinação fictícia, entre a 

Bahia e Minas Gerais. E, a partir dessa viagem, as personagens dialogam com um 

peregrino, que seria o próprio autor. Segundo pesquisadores, o trabalho indica uma 

influência direta da Companhia de Jesus, uma vez que possui grande exortação 

religiosa.   

                                                           
25

 Disponibilizado eletronicamente. http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/texts/xml/a_001 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/texts/xml/a_001
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Já no século XIX, nosso acervo consiste em quatro obras: Antídoto Católico 

contra o veneno methodista ou refutação do segundo relatório intitulado missionário do 

Rio de Janeiro (1838)
26

, do Padre Luis Antonio; A Verdade, do Padre José de 

Agostinho
27

; Carta Pastoral (1862), Arcebispo Manuel Joaquim da Silveira
28

; e 

Anchieta, o carrasco de Bolés à luz da história pátria: compilação histórica (1896), de 

Álvaro Emídio Gonçalves dos Reis.
29

 

Por fim, no século XIX, discutimos as obras: Antídoto Católico contra o veneno 

methodista ou refutação do segundo relatório intitulado missionário do Rio de Janeiro, 

do Padre Luis Antonio; A Verdade, do Padre José de Agostinho; Carta Pastoral, 

Arcebispo Manuel Joaquim da Silveira; e Anchieta, o carrasco de Bolés à luz da 

história pátria: compilação histórica, de Álvaro Emídio Gonçalves dos Reis. O 

primeiro autor, Padre Luis Antonio, foi uma peça importante na época do Brasil 

Imperial, principalmente na Corte. Estudou retórica, filosofia, poética, geografia e latim 

e também era conhecedor de hebraico, francês e espanhol. Dedicou-se ao magistério e 

foi cônego da capela imperial. A obra foi desenvolvida em um momento de turbulência 

política e religiosa. A instalação da Corte Imperial para o Rio de Janeiro, a crescente 

abertura dos portos e a clara dependência portuguesa em relação à Inglaterra criaram 

condições para a vinda de estrangeiros protestantes ao Brasil. Deste modo, uma nova 

situação entre os habitantes colonizados (pela coroa portuguesa) e os estrangeiros de 

outra fé foi estabelecida. Assim, a temática do texto aborda a inserção do protestantismo 

do Brasil, mantendo uma postura doutrinadora na tentativa da manutenção hegemônica 

católica. Já o segundo autor, o Padre José de Agostinho, foi um padre e escritor 

português, Pregador Real, que defendia a pureza da fé e da defesa do pensamento 

católico tradicional. Em suas obras era contrário à Maçonaria e ao Liberalismo. O 

Arcebispo Manuel Joaquim da Silveira foi sacerdote católico brasileiro, tornando-se 

conhecido como arcebispo da Bahia. Na Carta Pastoral, o arcebispo descreve 

preocupações em relação a certas superstições perigosas que estão no domínio público. 

                                                           
26

 Disponibilizado eletronicamente. https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/700  

27
 Disponibilizado eletronicamente. http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/ 

28
 Disponibilizado eletronicamente. http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/ 

29
 Disponibilizado eletronicamente. https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm-ext/1 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/700
http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/
http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm-ext/1
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O autor preocupava-se com a obra espírita que circulava na época em Salvador e a 

influência da mesma na população. O último escritor, Álvaro Emídio Gonçalves do Reis 

foi um religioso brasileiro, porém; ao contrário dos anteriores, participava da igreja 

protestante. Na obra, Álvaro repudiava qualquer homenagem ao jesuíta Anchieta, uma 

vez que o julgava como um homem intolerante no que tange a outras religiões. Ainda 

criticava a grande atuação da Companhia de Jesus no governo.  

Ressaltamos que, em cada sincronia, a soma de palavras dos corpora contém em 

entre 100.000 e 300.000, no máximo. Controlamos o número de palavra para que os 

resultados obtidos na análise não se tornem enviesados, ou seja, para que enxerguemos 

de forma clara qual o período deflagrador das microconstruções conectivas assim que, 

uma vez que e já que, bem como ampliação do esquema [[Xque]CONECT  (Y)  

VP]CLÁUSULA. 

É interessante notar que, embora nosso acervo pertença, em maior parte, ao viés 

católico, ao longo da história, com o desenvolvimento do protestantismo e, em 

concomitância, a abertura das colônias portuguesas aos produtos ingleses após o século 

XVII, captamos a influência dos princípios protestantes na cultura brasileira e na escrita 

religiosa.    

Deste modo, a síntese sobre as obras e dos autores propicia não somente um 

maior entendimento do contexto no qual as obras foram produzidas, mas também da 

escolha desses gêneros literários e a importância dos mesmos nas sincronias 

pesquisadas. Ao tratarmos certos gêneros textuais, deparamo-nos não somente com a 

descrição sobre o funcionamento da sociedade, mas com questões culturais, tais como: 

os termos de conduta, moral e crenças que regem a comunidade, em determinado 

período. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

  

 

 Consoante Traugott e Trousdale (2013), as mudanças construcionais podem 

gerar um novo nó na rede, desde que essas mudanças se realizem em ambos os níveis da 

construção, ou seja, para que tenhamos a formação de uma nova construção, essas 

mudanças devem transcorrer tanto nas propriedades da forma quanto nas propriedades 

do sentido (cf. CROFT, 2001). Porém, mesmo que a mudança construcional contemple 

somente uma das propriedades da construção, ela contribui para a aproximação ou o 

distanciamento dos nós na rede construcional.  

Traugott e Trousdale (2013: 26) assinalam que as mudanças construcionais 

podem preceder, permitir ou „nutrir‟ uma construcionalização, dado que geralmente 

envolvem expansão pragmática, desajuste na correspondência entre forma e sentido 

(mismatch) e algumas pequenas mudanças distributivas. Por sua vez, após a 

construcionalização, as construções podem „nutrir‟ mudanças construcionais adicionais, 

que tipicamente podem englobar redução morfológica e fonológica. A essas mudanças 

denominamos mudanças construcionais pós-construcionalização, enquanto que aquelas 

são nomeadas como mudanças construcionais pré-construcionalização.  

Neste capítulo, apresentaremos como sucedeu o processo de elaboração das 

microconstruções uma vez que, já que e assim que em uma abordagem histórica. Deste 

modo, esclareceremos que os processos de criação das microconstruções acompanham 

mudanças nos parâmetros de esquematicidade, produtividade e composicionalidade 

(TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013). Assim, acentuamos a importância da análise 

qualitativa e quantitativa desse estudo, visto que ambas metodologias contribuem para a 

explicitação do processo de mudança e, sobretudo, do processo de construcionalização –

conforme esclarecido no capítulo 4 sobre tipos de mudanças linguísticas. Ademais, 
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também investigaremos a formação das cláusulas hipotáticas, reexaminando a partir do 

cline de como as orações se integram (HOPPER & TRAUGOTT, 2003[1993]).  

4.1. A formação da construção [Xque]CONECT  

A partir de uma análise histórica e tendo como princípio basilar a teoria de 

mudança construcional e construcionalização, prosposta por Traugott e Trousdale 

(2013), acerca dos micropassos sofridos pelo advérbio, conjuntamente com o pronome 

relativo que, gerando as microconstruções conectivas – julgamos, nessa pesquisa, que o 

processo formador dessas novas microconstruções deve ser considerado como 

construcionalização, visto que as microconstruções remetem a um novo 

emparelhamento de forma e função.  

Presumimos ainda que o esquema
30

 [Xque]CONECT licencia novos subesquemas
31

 

([Xque]CONECT TEMPORAL, [Xque]CONECT CAUSAL, dentre outras) na rede. Assim, os 

elementos que preenchem o slot (X) não necessariamente podem ter o significado 

original ligado à ideia de tempo, devido ao aumento da frequência e, por conseguinte ao 

aumento da produtividade no decorrer das sincronias, conforme retratam as Figuras 

abaixo (CEZARIO, SILVA, SANTOS; 2015): 

 

Figura (5): Latim 

                                                           
30

 Os termos esquema e subesquema são utilizados com base na terminologia aplicada por Traugott e 

Trousdale (2013). 

31
  Embora Traugott e Trousdale (2013) não abordem mais a organização hierárquica da rede por macro, 

meso e microconstrução, os autores afirmam que a macro corresponde ao esquema, a meso assemelha-se 

ao subesquema, enquanto que a microconstrução mantém a mesma denominação. 
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Figura (6): Rede construcional no século XVI 

 

Figura (7): Rede construcional após o século XVI
32

 

 

Figura (8): Rede construcional contemporânea
33

 

                                                           
32

 A rede construcional possui algumas alterações em relação à apresentada por Cezario, Silva e Santos 

(2015) que serão explicadas na próxima seção. 

33
 A rede construcional possui algumas alterações em relação à apresentada por Cezario, Silva e Santos 

(2015) que serão explicadas na próxima seção. 
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 Conforme verificamos na fase 1, no Latim existiam as microconstruções mais 

recorrentes, antequam e postquam (ou postaquam), e uma forma mais incomum, 

priusquam (WOODCOCK, 1959). Dessa forma, como na língua latina encontrávamos 

poucas microconstruções, podemos afirmar que o nível de produtividade das 

construções era baixo e o grau de esquematicidade era nenhum, visto que as formas 

antequam e postquam provavelmente eram compreendidas como unidades distintas, 

sendo processadas na memória como dois itens que não possuem relação esquemática. 

Dessa maneira, o processo de domínio geral, nomeado como chunking (cf. BYBEE, 

2010), em que certas unidades sequenciais são „empacotadas‟ cognitivamente, gerando 

apenas uma unidade, não se localiza nesse estágio, uma vez que não visualizamos o 

contexto deflagrador da construção [Xque]CONECT, mas apenas unidades isoladas, que 

podem situar-se próximas  sintaticamente. 

Em seu estudo sobre a formação das conjunções latinas, Longhin (2003) afirma 

que o processo de criação de conjunções faz parte de algo mais amplo e que vem se 

definindo ao longo de séculos, permitindo a qualquer momento, a gênese de outras, a 

partir da reinterpretação de material disponível no repertório da língua. Dessa maneira, 

reiteramos a importância dos mecanismos da analogização e da neoanálise e do 

processo cognitivo de chunking no desenvolvimento de (novas) microconstruções 

conectivas.   

Ainda de acordo a autora supracitada, buscando uma melhor compreensão 

acerca dos conectores latinos, devemos observar também como sucede a junção das 

orações no Latim Clássico. Nesse período, o estudo da conexão de orações se subdivide 

em: coordenativa, segundo a qual as orações independentes são associadas a fim de 

elaborar uma estrutura mais complexa; e, subordinativa, em que uma oração se 

apresenta como dependente de outra. Como nossa pesquisa dedica-se à formação das 

microconstruções assim que, uma vez que e já que, focalizaremos aqui na formação das 

orações adverbiais.  

 No latim, a subordinação expandiu seu sistema de articulação entre orações 

devido às diversas fontes provenientes das conjunções, muitas delas são formas 
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cristalizadas do relativo quod, quo (minus) ou do interrogativo quia
34

, outras conjunções 

originaram-se a partir de advérbios (cf. Martelotta, 1996) e de partículas que, ao longo 

das sincronias, converteram-se em conjunções. Tradicionalmente, as orações latinas se 

classificam em três tipos: completivas, relativas e circunstanciais. Esse último grupo se 

subdivide em: finais, consecutivas, causais, consecutivas, concessivas, condicionais e 

temporais.  

Em sua exposição sobre as conjunções, Longhin (2003) comprova a existência 

de várias conjunções temporais, dentre as quais: postquam, quotiescumpe, antequam e 

priusquam, expressando respectivamente: depois que, todas as vezes que, antes de e 

antes do momento em que 
35

. No entanto, a pesquisa aponta que, na língua popular, os 

itens conjuncionais sofreram redução drástica. Segundo Maurer (1959), no latim vulgar, 

havia uma maior incidência do uso da parataxe em comparação à hipotaxe. Esse 

resultado se atribui ao fato do latim vulgar dispor de um baixo número de conjunções. 

Mas temos de acrescentar a informação de que na língua oral há mesmo maior uso de 

orações independentes do que dependentes (cf. Givón, 1995). Dessa maneira, o latim 

utilizou principalmente o elemento quando 
36

 para designar uma função temporal. Além 

dessa conjunção, a língua vulgar provavelmente elaborou locuções temporais, seguindo 

o padrão latino, ao qual faziam parte antequam e postquam. 

Deste modo, o estudo diacrônico elaborado por Longhin (2003) corrobora o 

esquema da Figura (5), no que se refere à formação das construções latinas temporais e 

na baixa produtividade das mesmas.  

Ainda no século XIII, constatamos a baixa de produtividade das 

microconstruções conectivas, devido à ausência da microconstrução uma vez que, 

conforme ilustra o exemplo a seguir:  

                                                           
34

 Como mostra o dicionário da língua latina, de Ernout & Meillet (1967), a maioria das conjunções 

latinas reconhecíveis pela presença de qu-, designam-se por serem antigas palavras relativas e/ ou 

interrogativas.  

35
 Longhin (2003) reitera que as conjunções introduzidas por antequam, priusquam e postquam, além de 

um sentido temporal, também se comportavam como orações comparativas em razão da estrutura.  

36
 A princípio o item quando somente serviu como pronome interrogativo.  
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(9) “E de tal razon com' esta vos quero contar que fez gran miragre a Santa Virgen do 

Porto, cabe Xerez, dum ric-ome que pedia al Rey herdade u~a vez, que de dar te~udo 

ll' era, mais dizia-lle de non”. (Cantigas de Santa Maria- séc. XIII) 

Em (9) consideramos que as construções uma vez e que se localizam em orações 

diferentes, ou seja, essas formas não constituem juntas um pareamento de forma e 

função. Deste modo, não podemos classificá-las como uma forma cognitiva, visto que 

há as construções uma vez (advérbio) e o pronome (que). Nesse caso, ainda temos o 

sinal de pontuação da vírgula, que destaca a presença de duas construções e enfatiza 

que, apesar de próximas sintaticamente, cada construção pertence a uma oração distinta.  

Ainda com base em nossa análise, entre as sincronias XIII e XIX, deparamo-nos 

com poucos casos da microconstrução conectiva uma vez que. No entanto, embora 

tenhamos um número reduzido de dados dessa construção, a partir da Tabela abaixo 

poderemos traçar os contextos de mudança das microconstruções como também nos 

certificarmos dos contextos críticos dessas microconstruções (cf. TRAUGOTT, 2005), 

bem como examinar o aumento ou a redução da frequência das construções assim que, 

uma vez que e assim que durante os séculos. 

  Século XIII Século XIV Século XV Século XVI Século XVII Século XVIII Século XIX 

  C.37 N.C38 C. N.C. C. N.C. C. N.C. C. N.C. C. N.C. C. N.C. 

Uma vez 

que 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 0 

Já que 3 2 0 0 0 1 9 1 16 0 20 0 6 1 

Assim que 54 22 58 16 5 3 23 2 21 6 15 0 5 2 

Total 57 26 58 16 5 6 32 4 39 6 35 0 14 3 

Tabela (1): Frequência de assim que, uma vez que e já que entre os séculos XIII e XIX. 

De acordo com a Tabela (1), observamos que, entre os séculos XIII e XV, 

excetuando-se os dados correspondentes ao assim que, significativa quantidade de já 

que e uma vez que não sofreram processo de construcionalização, conforme ilustrado 

em (10):  

(10) “Este caualeyro avia hu~a sua molher muyto casta e deuota da beenta Uirgem 

Maria. E veo hu~a grande festa e~ que este caualeyro soya dar muytas doas e fazer 

grande despessa. E, porque no~ tiinha ja que desse, co~ a uergonça foy-sse esconder 

                                                           
37

 C. remete ao termo “construcionalizado”. 

38
 N.C. remete ao termo “não-construcionalizado”. 
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e~ hu~a mata e aly jazia fazendo seu doo, ataa que passasse aquella festa.” (O Orto do 

Esposo- séc. XV) 

Em (10), vemos que as construções já e que localizam-se em orações diferentes, 

ou seja, essas formas não constituem um pareamento de forma e função. Deste modo, 

não podemos classificá-las como uma única forma na representação cognitiva, visto que 

há as formas X (advérbio) e o pronome (que). 

Como a tabela (1) aponta, no século XV, um número significativo do surgimento 

de uma vez que e já que apresentam a expressão X + que, ou seja, o advérbio encontra-

se no final da oração matriz e o que inicia a oração subordinada. Apesar de somente 

constatar o aumento da frequência dessas construções no período moderno, podemos 

afirmar, com base nas postulações de Bybee acerca do processo cognitivo chunking, que 

a proximidade sintática do advérbio e do que foi um dos fatores que fomentou o 

surgimento de novas construções. Conforme salientam Traugott e Trousdale (2013), a 

construcionalização gradual requer que mudanças construcionais tenham ocorrido 

anteriormente (a „sucessão‟ dos pequenos passos de neoanálise). O novo 

emparelhamento de significado e de forma significa uma nova unidade ou signo 

linguístico. A produção dessas novas construções ocasiona uma mudança no sistema, ou 

seja, uma mudança de um novo nó ou tipo.  

 Ainda, com base nos resultados da Tabela (1), detectamos, no século XVI, o 

aumento de ocorrência da microconstrução já que. Contudo, somente na sincronia 

posterior constatamos a ocorrência da microconstrução uma vez que. Com isso, 

julgamos que a formação dos contextos críticos ou atípicos (TRAUGOTT, 2015) 
39

 que 

propiciam pragmaticamente o surgimento das novas construções já que e uma vez que 

40
, ocorreu antes do século XV e após o século XVI, respectivamente.  A seguir, temos 

um contexto que pode ser o contexto que deu o gatilho (contexto crítico) para a 

formação da microconstrução uma vez que: 

                                                           
39

 Em seus estudos, Diewald (2002) propõe uma taxonomia contextual que abrange desde os estágios 

originais ou preliminares até os já considerados como ambientes em que a mudança se fixa. Deste modo, 

o cline de mudança contextual contempla quatro estágios, a saber: uso normal, contexto atípico, contexto 

crítico e contexto isolado. Diferentemente da visão de Traugott (2015), Diewald (2002) distingue o 

contexto atípico do crítico. O primeiro refere-se às implicaturas pragmáticas, ao passo que a segunda às 

múltiplas ambiguidades estruturais e semânticas. Em nossa tese, compartilhamos a proposta de Traugott 

(2015) e não praticamos tal diferenciação. 

40
 A microconstrução assim que será analisada em uma seção posterior.  
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(11) “A outra variedade denominam bóicininga, que quer dizer, "cobra que tine", 

porque tem na cauda uma espécie de chocalho, com o qual sôa quando assalta alguém. 

Vivem nos campos, em buracos subterrâneos; quando estão ocupadas na procreação 

atacam a gente; andam pela grama em saltos de tal modo apressados, que os índios 

dizem que elas voam; uma só vez que mordam, não ha mais remédio: paralizam-se a 

vista, o ouvido, o andar e todas as ações do corpo, ficando somente a dôr e o 

sentimento do veneno espalhados pelo corpo todo, até que no fim de vinte e quatro 

horas se expira”. (Cartas – Informações, fragmentos históricos e sermões- séc. XVI) 
41

 

No excerto acima, constatamos a inexistência da construção uma vez que, dado 

que não houve o chunking, ligando a locução adverbial (uma vez) e o que. O exemplo 

(11) torna-se relevante, visto que é o único caso em que há a presença de um elemento 

(só) entre a locução adverbial e item que. É importante salientar que geralmente 

locuções adverbiais (ou circunstanciadores) residem no final das orações, enquanto que 

o pronome que localiza-se na segunda oração. Desse modo, a manutenção dessa ordem 

contribui para a formação da construção [Xque]CONECT posteriormente. Assim, a partir 

da análise do exemplo (15), a locução uma vez e o elemento que não compõem um todo 

de forma e sentido, visto que são duas construções separadas em duas orações 

diferentes.  

Com base em (11), constatamos a relação de causalidade entre a picada da cobra 

bóicininga (cascavel) e a morte inevitável, pois mesmo que a cobra pique somente uma 

vez, a causa da morte é certa. Deste modo, destacamos a questão de conhecimneto de 

mundo do autor e a causalidade. Portanto, certos contextos, como em (11), emergiram a 

semântica de causa. 

Além disso, a Tabela (1) mostra a preponderância nos dados construcionalizados 

da microconstrução assim que ao longo das sincronias, conforme ilustra o exemplo (12):  

(12) “E os mil cavaleiros d'ala´vares da u~a az da coinha que estavam folgados 

entrarom per antre os crista~os, e fenderom-nos, que os u~us partirom a u~a parte e os 

outros aa outra. Ali se renovou a lide muito aficada, assi que as muito alvas lorigas e 

as ervas do campo eram naquel logar coloradas del. (Livro de Narrativa de Linhagem- 

séc. XIV) 

                                                           
41

 Embora não pertença aos corpora, citamos esse trecho da obra Cartas – Informações, fragmentos 

históricos e sermões (século XVI), pois julgamos significativo na explicação do processo de 

construcionalização da microconstrução uma vez que e do contexto crítico.  
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 Em (12), verificamos a presença da microconstrução assim que, visto que 

compreende um todo de forma e sentido, comportando-se como um conectivo 

conclusivo. Dessa maneira, observamos uma diminuição na composicionalidade, visto 

que o somatório dos elementos da construção não leva ao seu significado.  

Assim, os valores da Tabela (1) apontam para o crescimento da frequência e 

produtividade das construções. De acordo com os autores supracitados, a produtividade 

relaciona-se com a frequência. O aumento da produtividade da construção equivale ao 

aumento da type e token frequency 
42

. O primeiro refere-se ao número de expressões 

diferentes que um padrão possui e o segundo associa-se ao número que uma mesma 

unidade (constructo) ocorre no texto. Observamos que, entre o final da fase arcaica para 

o início da fase moderna do português, houve uma intensificação do uso do esquema 

[Xque]CONECT (type frequency) com o aumento das ocorrências de assim que e já que. A 

ampliação da produtividade do esquema [Xque]CONECT deriva do fato de que novos 

elementos preenchem lexicalmente o slot (X), ocasionando uma maior produtividade 

tanto do esquema quanto dos constructos resultantes do mesmo padrão.  

Ainda segundo Mattos e Silva (1994)
43

 
44

, toda mudança linguística deve ser 

compreendida dentro do contexto social que ocorre, ou seja, a periodização histórica 

baseada na evolução da língua colabora na compreensão do processo de deflagração das 

microconstruções conectivas. A divisão da língua portuguesa torna-se uma questão 

importante nos estudos da Linguística e da História da Língua, embora não haja uma 

unanimidade acerca dos diferentes períodos linguísticos do português, dado que a 

fundamentação dessas divisões díspares normalmente reside no aspecto de natureza 

literária. No entanto, para a autora supracitada, o enfoque de natureza sociolinguística 

parece ser o mais adequado. Dessa forma, Mattos e Silva (1994) classifica o período 

arcaico
45

 entre o século XIII até meados do século XVI, ao passo que o português 

                                                           
42

 Tradução livre. Frequência type.  

43
 Em seu trabalho, Mattos e Silva (1994) aborda as principais propostas de periodização da língua 

portuguesa e destaca as principais mudanças (vocálicas) ocorridas na língua em relação ao tempo.  

44
 Texto de Mattos e Silva publicado no site do Museu da Língua Portuguesa, porém sem datação. 

http://museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Como-se-estruturou-a-lingua-

portuguesa.pdf (24/06/ 2018).  

45
 Mattos e Silva (1994) destaca que, apesar de não existir consenso, o português arcaico pode ser 

subdivido em duas fases. Em relação a isso, há certos estudiosos que consideram até 1350 como o período 

http://museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Como-se-estruturou-a-lingua-portuguesa.pdf
http://museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Como-se-estruturou-a-lingua-portuguesa.pdf
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moderno, designado como clássico para outros autores, localiza-se entre o século XVII 

até o XIX/ XX.  

Assim sendo, o aumento da produtividade e da frequência dessas 

microconstruções na fase final do português arcaico e começo do moderno corrobora 

não somente a periodização linguística, fixado por Mattos e Silva (1994), como também 

as Figuras (5), (6) e (7), propostos por Cezario, Silva, Santos (2015). As presenças das 

microconstruções já que e uma vez que demonstram a ampliação da rede construcional 

[Xque]CONECT, conforme mostram os trechos a seguir:  

(13) “Este caualeyro avia hu~a sua molher muyto casta e deuota da beenta Uirgem 

Maria. E veo hu~a grande festa e~ que este caualeyro soya dar muytas doas e fazer 

grande despessa. E, porque no~ tiinha ja que desse, co~ a uergonça foy-sse esconder 

e~ hu~a mata e aly jazia fazendo seu doo, ataa que passasse aquella festa.” (O Orto do 

Esposo- séc. XV) 

(14) “(...) que Deus, a quem se dão, dará outros por eles, e quando a Província de 

Portugal, a quem toca menos, não repara em se privar dos sujeitos de maiores 

esperanças para os dar ao Maranhão, maior obrigação corre à do Brasil, em não faltar 

com os que só nele se podem achar, que são os línguas. Bem conhecemos todos o zelo 

de V. Rev.a, e eu o dos padres Consultores da Província, e assim não encarecemos mais 

esta matéria, tendo por certo que, já que na frota dêste ano não pode ser, na do que 

vem nos mandará V. Rev.a. estes tão desejados e tão importantes companheiros, por 

quem estaremos esperando com os braços e corações abertos.” (Cartas- séc. XVII) 

(15) “E esta besta no~ pare mais que hu~a uez, porque, quando anda prenhe, a 

crianca, que quer nacer, rasca o ue~tre da madre co~ as hunhas, e ella co~ a door 

lança o filho fora e fica danada e~ tal guisa que no~ pare mais. Esta besta, como quer 

que seia muy cruel, pero he de bo~o~ conhecer a aquelles que lhe faze~ algu~a booa 

obra. Ca aconteceo hu~a uez que hu~u~ home~ liurou da morte os filhos desta besta.” 

(O Orto do Esposo- séc. XV) 

(16) “Aqui há homens de boa qualidade que podem governar com mais notícia e 

também com mais temor; e ainda que tratem do seu interesse, sempre será com muito 

maior moderação, e tudo o que grangearem ficará na terra, com que ela se irá 

aumentando; e se disfrutarem a herdade será como donos, e não como rendeiros, que é 

o que fazem os que vêm de Portugal. Mas uma vez que os índios estiverem 

independentes dos governadores, arrancada esta raiz, que é o pecado capital e original 

deste Estado, cessarão também todos os outros que dele se seguem, e Deus terá mais 

motivo de nos fazer mercê.” (Cartas- séc. XVII). 

                                                                                                                                                                          
trovadoresco ou então período galego-português e outros historiadores que definem essa segmentação 

entre 1385 ou 1420, nomeando a primeira fase de Português antigo e a segunda de Português médio.  
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Em (13) consideramos as formas já e que localizam-se em orações diferentes, ou 

seja, essas formas não constituem um pareamento de forma e função. Deste modo, não 

podemos classificá-las como uma forma cognitiva, visto que há as formas X (advérbio) 

e o pronome (que). Porém, em (14), constatamos a presença da microconstrução 

conectiva já que, ou seja, ela designa um bloco único, estabelecendo um binômio 

forma-função. Ainda em (14), podemos afirmar que a microconstrução se comporta 

como um conector causal.  

No fragmento (15), as formas uma vez e que não representam um chunk, uma 

construção, dado que compreendemos a presença da locução adverbial temporal em 

uma oração e o item que. Além disso, não há a conexão de uma oração matriz a uma 

hipotática, como seria previsto com o uso de assim que como conectivo.  Já em (16), 

detectamos a construção uma vez que, exprimindo valor condicional, dado que a mesma 

não somente compõe um todo de forma e sentido, mas também poderia ser substituída 

por outra expressão de função condicional: desde que, sem perda no valor semântico. 

Percebemos, também, a recorrência do verbo acontecer presente no final da oração 

matriz antes da locução temporal uma vez, conforme constatamos no exemplo (15).   

  Os dados (13), (14), (15) e (16), juntamente com as informações apresentadas 

na Tabela (1), ratificam o aumento da produtividade e frequência das microconstruções 

no final da fase arcaica do português e início da moderna. Conforme a Figura (5) indica, 

há a expansão da rede construcional [Xque]CONECT até o século XVI com a inserção de 

novos elementos no slot (X), tal como o elementos já e assim. Ademais, de acordo com 

as Figuras (7) e (8) acima, observamos que, a partir do século XVII, outros itens foram 

recrutados no slot (X), como, por exemplo, a locução adverbial uma vez que. Dessa 

forma, as Figuras (5), (6), (7) e (8) revelam a relação direta entre alta produtividade de 

tokens formados pelo esquema [Xque]CONECT e o crescimento (esquemático) da rede 

construcional.  

 Assim, o surgimento de outras microconstruções ao longo dos séculos coaduna-

se ao conceito de motivação, postulado por Meillet (1965 [1912]). Consoante o autor, a 

motivação se mantém na necessidade permanente que os falantes possuem de ser 

expressivos, isto é, de procurarem na linguagem maneiras novas modernas de 

caracterizar idéias já existentes. O uso frequente de determinadas palavras ocasionam o 
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desgaste, gerando uma reprodução de forma automatizada das mesmas. Contudo, os 

usuários da língua tendem a reagir contrariamente a essa ausência de expressividade de 

maneira natural e inconsciente, estabelecendo formas alternativas, com base em 

palavras disponíveis no repertório linguístico.  

Em nossa pesquisa, verificamos que as partículas ou locuções inéditas foram 

enquadradas no slot (X) (do esquema) para o surgimento de outras micronstruções com 

funções conectivas, ou seja, no processo criativo de elaboração das microconstruções 

conectivas não há o surgimento de novas palavras com papel específico de conector na 

língua portuguesa, mas sim diferentes palavras que preencheram o slot X (do esquema) 

a fim de ampliar a rede construcional. 

Ainda no que tange à formação das microconstruções, segundo Bybee 

(2010:08), as mudanças linguísticas decorrem conforme os falantes utilizam a língua e 

todos os mecanismos de mudança, dentre eles: a analogia. O mecanismo analógico 

corresponde ao uso de novos padrões, ou seja, virtualidades possíveis no sistema 

linguístico, baseados em exemplares previamente armazenados. Dessa maneira, novas 

formas são empregadas com outros itens, produzindo novas construções por influência 

de exemplares já experienciados pelos falantes. Deste modo, novos elementos podem 

mudar de categoria pela analogização. Neste caso, a analogização torna-se uma 

ferramenta importante na geração de novas construções, como podemos averiguar no 

português arcaico, em que houve um aumento da frequência, além da produtividade, 

tanto dos tokens (assim que, já que) quanto do type [Xque]CONECT.  

Nossa hipótese é a de que construções, tal como já que, tenham concebido a 

formação do esquema mais abstrato [Xque]CONECT. Isso ocorreu devido ao elemento X 

do esquema manifestar noção temporal (como por exemplo: vez, logo, desde), e, 

posteriormente, por analogia, outros novos itens foram elencados para preencherem o 

slot (X), como desde que, mesmo que, dentre outros.  

De acordo com os valores da Tabela (1), no século XVII, verificamos o 

surgimento da construção uma vez que, conforme ilustram o trecho a seguir: 

(17) “Verdadeiramente, eu não vejo de onde isto possa vir, salvo por milagre. E é muito 

de notar e reparar neste ponto que, uma vez que faltemos a França com o prometido, 

bastará para que ela justifique o rompimento da liga, e para tomar pretexto de nos não 
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guardar o capitulado, sem fazer caso de nossa necessidade, por extrema que seja, como 

se viu na do ano passado, em que disse Lanier que tinha ordem de se tornar para 

França se lhe negavam os três navios: resolução verdadeiramente cruel, e que é bem 

nos não saia da memória”. (Cartas- séc. XVII). 

 Em (17), observamos um contexto atípico, onde a construção uma vez que 

possui um sentido ambíguo, dependendo da interpretação do leitor. Ela pode ser 

considerada uma construção temporal ou condicional. Com base nos valores exercidos 

pela construção, temos duas possíveis respostas: (i) apesar de termos uma construção, 

constituindo um todo de forma e sentido, e não mais X (advérbio temporal) + que, uma 

vez que mantém, por traços de herança, um caráter temporal; (ii) diante do modo 

(subjuntivo) e tipo verbal (faltar), a construção possui um sentido condicional. No 

primeiro caso, vemos que o verbo (faltar) proporciona a leitura com finalidade 

temporal, já que podemos nos questionar “quando” a França faltou com a promessa. No 

segundo caso, interpretamos uma vez que como uma construção, pois verificamos que a 

locução adverbial (uma vez) localizada no final de oração, juntamente com o pronome 

que, auxilia na interpretação do chunk.  

 Conforme Longhin (2003), em virtude da herança advinda do português vulgar, 

nas línguas românicas, o uso de períodos longos era disposto por períodos curtos e 

paratáticos. Contudo, historiadores afirmam que, no decorrer da transição do latim para 

o português, transcorreu uma mudança expressiva na quantidade de conjunções latinas. 

A fim de compensar a pouca soma de expressões latinas, o português utilizou dois 

métodos para ampliação dessa categoria: (i) licenciando palavras de natureza diversa; e 

(ii) ampliando o processo. O primeiro se caracteriza pela incorporação de vocábulos de 

origem adverbial, preposicional, pronominal e nominal para atuarem ao papel de 

conjunção. O segundo, por sua vez, diz respeito ao processo iniciado no latim vulgar 

que consiste na junção do elemento que com palavras de diferentes categorias com 

intuito de formar novas perífrases conjuncionais, a saber: (i) advérbio + que (ainda que, 

antes que, assim que, depois que); (ii) preposição + que (para que, desde que, até que); 

(iii) preposição + nome + que (ao passo que, à medida em que, ao tempo que); e, (iv) 

particípio + que (visto que, dado que, suposto que).
46

 

                                                           
46

 Em sua obra, Said Ali (1964) já explicitava que a formação das perífrases conjuncionais sucederia por 

meio do deslocamento das locuções adverbiais de uma oração para a outra. Assim, o advérbio, que antes 
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Deste modo, o processo de composição das perífrases conjuncionais de base 

adverbial corrobora nosso exame acerca da expansão da rede construcional 

[[Xque]CONECT  (Y) VP]CLÁUSULA HIPOTÁTICA, revelando-se um mecanismo bastante 

profícuo na elaboração de novas microconstruções conectivas na língua portuguesa. Os 

elementos arrolados nessa estratégia de crescimento das conjunções podem ser 

verificados nos exemplos (12), (14), (16) e (17), quando os advérbios temporais assim, 

já e uma vez, empregados com a partícula que, após sofrerem o processo de 

construcionalização, passam a assumir diferentes funções.  

Com base na interpretação da Tabela (1) e das Figuras (7) e (8), o contexto 

deflagrador da microconstrução uma vez que se situa no princípio da fase moderna do 

português. Nela, a construção uma vez que possui valor causal e pode, em casos menos 

prototípicos, manter função condicional. Embora encontremos poucos casos da 

construção uma vez que atuando com valor causal; no português contemporâneo, 

comprovamos o uso da mesma construção com sentido de causa, como mostra o 

exemplo abaixo: 

(18) “O equivalente a um grão de ervilha é o suficiente, uma vez que a parte 

importante da limpeza é o uso adequado da escova”. 
47 

 No trecho (18), a construção uma vez que se comporta como um conector causal. 

Dessa maneira, verificamos que o tempo verbal (presente), o modo verbal (indicativo) e 

o tipo de verbo (ser) apontam uma correspondência direta entre a função expressa pela 

construção e o contexto no qual a construção está inserida. Portanto, diante de uma 

perspectiva histórica, a construção analisada assume novas funções conectivas. Dessa 

forma, por se tratar da sincronia atual, o exemplo (18) comprova a atribuição de 

conector causal à construção uma vez que, como revela a Figura (8), na página 73, do 

português contemporâneo.  

 

                                                                                                                                                                          
servia para modificar o verbo, migra para a oração seguinte, atraído pela partícula (que), à qual se une, 

gerando uma nova conjunção de base adverbial.   

47
 http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/08/escovar-os-dentes-corretamente-pode-prevenir-

doencas-cardiacas.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850 (05/01/2015) 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/08/escovar-os-dentes-corretamente-pode-prevenir-doencas-cardiacas.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/08/escovar-os-dentes-corretamente-pode-prevenir-doencas-cardiacas.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850
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4.2. A função de cada microconstrução em relação aos fatores controlados.  

Para darmos conta da análise, apresentaremos nesta seção a frequência das 

microconstruções pesquisadas em cada sincronia, bem como a frequência de tipos em 

todos os séculos para a verificação da produtividade e esquematicidade. Também 

investigaremos os valores semântico-pragmáticos das microconstruções e mostraremos 

os cruzamentos dos fatores (tempo, modo e itens verbais da oração hipotática, além da 

posição da oração hipotática em relação à oração matriz) com usos das 

microconstruções. Por fim, explicitaremos as mudanças da rede linguística ao longo dos 

séculos com a criação de nós.   

4.2.1. A microconstrução uma vez que 

 Ao observarmos a presença de uma vez que, constatamos o número reduzido de 

dados entre os séculos XIII e XIX. Conforme reflete a tabela (1), durante o período 

moderno, encontramos apenas 5 ocorrências dessa microconstrução. Contudo, é 

importante salientar que, antes da fase moderna da língua, não há a formação da 

microconstrução uma vez que, ou seja, deparamo-nos com cinco dados em que vemos as 

formas uma vez e que não sofrem processo de construcionalização. Nesses casos, existe 

apenas a aproximação sintática de duas construções, ou seja, a proximidade entre a 

locução adverbial e o pronome relativo que, como ilustra o trecho abaixo:  

(19) “E ento~ decendeo o enperador do cauallo co~ piedade e fez aly justiça da morte 

daquel filho da viuua. E outrossy aco~teceu hu~a [uez] que o filho deste enperador 

Trayano hya correndo pella uilla e~ hu~u~ cauallo e per aqueecime~to, sem seu grado, 

matou hu~u~ filho de hu~a viuua, e ella queyxou-se ao enperador, chorando.” (O Orto 

do Esposo- séc. XV).  

 O excerto (19) exemplifica a inexistência de uma construção, visto que não 

existe uma unidade linguística, ou seja, não há formação de um todo de forma e sentido. 

Em (19), a locução adverbial (uma vez) e o elemento que configuram duas construções 

separadas. A locução adverbial localiza-se na primeira oração, enquanto o elemento que 

se situa no começo da oração subordinada. 

 Somente a partir da fase moderna do português, podemos averiguar uma vez que 

já construcionalizada, conforme exemplificado a seguir: 
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(20) “Vejamos agora como um distincto Protestante, o sabio Leibnitz conhecido na 

republica das letras como um dos mais abalisados Philosophos encarou este negocio. 

Leibnitz não é suspeito, em uma viagem, que elle fez á França, se lhe offerecerão 

posições vantajosas para que ahi se fixasse, uma vez que deixasse o Lutheranismo, e 

elle rejeitou esta condição”. (Carta Pastoral- séc. XIX) 

 Em (20), a microconstrução uma vez que age como conjunção conectiva nesse 

contexto, mantendo uma função condicional. É importante lembrar que a 

microconstrução não deve ser compreendida como a soma dos elementos que a 

constitui, mas sim um bloco monolítico de forma e sentido. Ainda no fragmento (20), 

podemos afirmar que o modo verbal de deixar (no subjuntivo) contribui para a leitura 

da microconstrução como um conector de condição.  

 É interessante pontuar que, nos cinco dados em que uma vez que se 

construcionaliza, averiguamos um em especial em que a microconstrução conectiva 

possui um papel diferente, conforme vemos em (21): 

(21) “(...): elles dizem, que é preciso progredir, e nós vos asseguramos, que toda a 

novidade em materia de Fé sabe á heresia; e não se deve crer senão aquillo, que todos 

tem acreditado, em todos os tempos, e em todos os logares. - Fossem Anjos os novos 

predicantes; uma vez que annuncião Evangelho differente d'aquelle que haveis 

recebido, dizei- lhes anathema”. (Carta Pastoral- séc. XIX) 

 Já em (21), a microconstrução uma vez que mantém um caráter causal, ao 

contrário do que verificamos em (20). Podemos, então, afirmar que tanto o modo verbal 

quanto o contexto presente nas orações contribuem para o valor das construções, visto 

que, no fragmento (21), o verbo (anunciar), que sucede a microconstrução, surge no 

modo indicativo.  

 Segundo Traugott e Trousdale (2013), o processo de construcionalização, depois 

de concluído, pode alimentar outras mudanças adicionais na construção. Dessa forma, 

em (21), tal mudança pós-construcional ocorreu no plano do sentido da construção, 

posto que a microconstrução uma vez que passou a assumir outro papel conectivo 

(causal), gerando uma expansão do seu uso. Como essa mudança afetou o plano do 

conteúdo, constatamos uma mudança construcional, ou seja, não houve a criação de 

uma nova construção (um novo nó na rede construcional).  
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Ainda de acordo com a verificação da Tabela (1) e do exemplo (20), a função de 

conector condicional da microconstrução uma vez que está intimamente ligada ao modo 

verbal da oração à qual pertence. O modo subjuntivo por indicar a existência ou não 

existência de um fato ou situação como algo incerto, duvidoso ou irreal (CUNHA e 

CINTRA; 2001), favorece a dedução do valor condicional da microconstrução. Nesse 

caso, a semântica dos verbos (Halliday, 1994; Scheibman, 2002) colabora para a 

interpretação condicional da microconstrução. 

 Ademais, nas cinco ocorrências em que há a microconstrução conectiva uma vez 

que, em quatro delas, os verbos subsequentes (faltar, respeitar, deixar e anunciar) são 

classificados como verbos materiais, dado que os mesmos exprimem uma ação abstrata 

ou concreta (HALLIDAY, 1994; SCHEIBMAN, 2002). Deparamo-nos apenas com um 

caso em que a microconstrução conectiva uma vez que acompanha um verbo existencial 

(estar). Assim sendo, os verbos que indicam algum tipo de atividade ou exercício 

tornam-se mais prototípicos, quando conduzem a microconstrução conectiva uma vez 

que. É importante frisar que os verbos presentes na oração matriz que há a presença da 

locução uma vez são verbos também designados em sua grande maioria como materiais 

(pedir e acontecer), posto que expressam atos concretos e abstratos (HALLIDAY, 

1994; SCHEIBMAN, 2002), como apontam os exemplos (9), (19) e (15).  

 Outra questão importante se refere à posição da oração adverbial em relação à 

oração matriz. Nas cinco ocorrências em que a microconstrução uma vez que atua como 

conjunção adverbial, ratificamos que nos casos abaixo a oração matriz antecede a 

hipotática, conforme visualizados nos exemplos, (17), (20) e (21). Quando a 

microconstrução uma vez que funciona como conjunção adverbial, na maioria dos casos 

a oração matriz antecede a hipotática. Somente no exemplo (16), localizamos a oração 

adverbial em posição anterior à principal. Dessa forma, podemos ratificar que a posição 

da oração adverbial da microconstrução uma vez que reside após a matriz, ou seja, o 

contexto de realização (surgimento) da microconstrução uma vez que é o que segue a 

oração matriz. Essa disposição espacial da microconstrução uma vez que se contrapõe à 

localização prototípica da microconstrução já que no período, como veremos na 

próxima seção.  
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4.2.1.1. A formação da microconstrução conectiva uma vez que 

Conforme explicitado anteriormente, julgamos que o uso prototípico do advérbio 

no final da oração matriz e do pronome no início da oração encaixada contribuiu para a 

criação da construção [Xque]CONECT. Ao longo dos séculos, a partir dos processos de 

mudança tanto na forma quanto no sentido, uma vez que passou a ser compreendida 

como um chunk. Assim, podemos definir tal expressão como uma construção, conforme 

exibe o esquema abaixo (SANTOS; CEZARIO, 2017):  

 
Figura (9): Formação da microconstrução uma vez que 

No que tange à formação da construção uma vez que, reiteramos que a 

distribuição sintática canônica do advérbio e do pronome relativo localizado na fronteira 

das orações teve grande importância na formação do chunk, visto que a proximidade 

desses dois elementos culminou na interpretação por parte do leitor/ ouvinte como algo 

“único”, originando a construção. 

A Figura (9) mostra o contexto deflagrador da microconstrução uma vez que, ou 

seja, a formação do contexto crítico da microconstrução uma vez que no século XVII, 

visto que, nas sincronias anteriores, temos duas formas cognitivas distintas: uma vez 

(locução adverbial) e que. Provavelmente, com o aumento de ocorrências desses itens e 

com a proximidade sintática dos mesmos, houve a formação do chunk, ou seja, as 

formas (uma vez e que), que antes eram compreendidas separadamente, são acessadas 

pelo falante como uma forma cognitiva única a partir do século XVII.  

Assim, baseados em uma varredura histórica durante os estágios do português 

arcaico e moderno, atestamos que o processo de construcionalização da 

microconstrução uma vez que sucedeu de forma gradual. Traugott e Trousdale (2013) 
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atestam que a formação das microconstruções procedurais transcorre de modo 

gradativo, ao passo que as microconstruções lexicais são criadas instantaneamente.  

Outra questão importante se refere ao período que a microconstrução foi 

encontrada. Em comparação com as outras microconstruções estudadas e com os dados 

mostrados na Tabela (1), inferimos que o processo de construcionalização de uma vez 

que sucedeu somente durante o período moderno.  

Com base em Traugott e Trousdale (2013), a partir do mecanismo de analogia, 

temos a hipótese de que os adverbiais foram recrutados a preencher o slot (X) na 

construção [Xque]CONECT, acontecendo concomitantemente o processo chunking e, por 

consequência, a formação de novas microconstruções. Assim sendo, os dados exibidos 

pela Tabela (1) apontam que os elementos elencados a ocuparem o slot (X) com menor 

peso fônico, como por exemplo: já e assim, tornaram-se os primeiros itens escolhidos a 

completar o slot em comparação com as locuções (adverbiais), que possuem maior peso 

fônico.  

Julgamos que, por ser uma locução adverbial (uma vez) e, com maior peso 

fônico, as locuções adverbiais foram selecionadas a preencherem o slot da construção 

tardiamente e, por isso, o processo de construcionalização sofrido pela microconstrução 

uma vez que sucedeu posteriormente, se contrastarmos com as microconstruções já que 

e assim que.  

 Um ponto interessante na formação da microconstrução uma vez que diz respeito 

à função condicional e causal atribuída a mesma. Para Martelotta (1996), a passagem da 

locução adverbial de tempo para condição/causa se dá por meio da metáfora. No caso 

dos operadores argumentativos, ocorre uma transferência do contexto situacional 

referencial para o contexto discursivo interno, que constitui a manifestação da vivência 

intersubjetiva partilhada entre falante e ouvinte.  

 Esse processo de inferência realizado pelo ouvinte deve-se ao mecanismo 

metafórico. A metáfora corresponde a um mapeamento entre dois domínios: o domínio-

fonte e o domínio-alvo. Com base em Ferrari (2011), o domínio-fonte refere-se aos 

conceitos mais concretos e experimentais, enquanto que o domínio-alvo pertence à 

natureza mais abstrata. Destarte, a metáfora conceptual (LAKOFF & JOHNSON, 1980) 
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torna-se uma forma de conceptualizar um domínio de experiência (que tende a ser mais 

concreto) em termos de um mais abstrato. Assim, concebemos a função condicional/ 

causal da microconstrução uma vez que por meio da metáfora de tempo.  

4.2.1.2 A rede esquemática da microconstrução uma vez que 

Embora tenhamos poucos exemplos construcionalizados da microconstrução 

uma vez que, consideramos que a microconstrução uma vez que funcione 

prototipicamente como um conector condicional, quando o verbo subsequente se 

encontra no modo subjuntivo, como aponta o exemplo (24). Assim, a estrutura com 

cada microconstrução localiza-se abaixo do subesquema [[Xque]CONDICIONAL (Y) 

VP]CLÁUSULA e conectada ao subesquema por uma linha contínua, conforme simboliza a 

Figura abaixo: 
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Figura (10): Rede construcional da microconstrução uma vez que 
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A Figura (10) revela que a microconstrução uma vez que, em grande parte dos 

contextos, funciona como um conector condicional, conforme demostra o exemplo (20). 

Nesse contexto, quando o verbo posposto ao conectivo está no modo subjuntivo, 

verificamos que uma vez que tende a assumir um valor condicional. Assim, 

consideramos que a função condicional do conectivo, por ser protítipica no período 

moderno, liga-se por meio do subesquema [Xque]CONDICIONAL
48

  mediante a uma linha 

reta (HUDSON, 2007), ao passo que uma vez que, quando está numa oração com 

função causal, como mostra o exemplo (21), conecta-se ao subesquema [Xque]CAUSAL
49

 

por uma linha tracejada. Além disso, observamos que esses subesquemas se conectam 

ao esquema [[Xque]CONECT (Y)  VP]CLÁUSULA HIPOTÁTICA. É importante frisar que a 

construção [Xque]CONECT se refere a apenas uma parte de uma construção ainda mais 

abstrata: a construção [[Xque]CONECT (Y) VP] CLÁUSULA.  Assim, em relação à construção 

[Xque]CONECT, uma vez que é uma microconstrução, mas em relação à construção maior 

[[Xque] (Y) VP]CLÁUSULA  uma vez que é um slot. 

Os dados provam que, em sincronias mais antigas, uma vez que atuava como 

conector condicional e, após o processo de construcionalização, a mesma começou a 

exibir valor causal. Segundo Traugott e Trousdale (2013:58), novas construções são 

frequentemente membros marginais de uma rede esquemática. Consideramos que a 

microconstrução uma vez que assume valor (prototípico) condicional e, ao longo dos 

séculos, sofre uma mudança construcional pós-construcionalização, obtendo (um novo) 

valor causal no começo da fase moderna do português, tomando por base a amostra de 

texto analisada. 

Dessa maneira, podemos traçar um paralelo entre as funções estabelecidas pela 

microconstruções uma vez que e já que. Ao contrário dos resultados obtidos da análise 

dos dados com uma vez que, que opera normalmente como conector condicional, 

consideramos que já que atua protipicamente como conector causal, dado que grande 

                                                           
48

 A fim de evitar repetição da construção [[Xque]CONDICIONAL (Y)  VP]CLÁUSULA HIPOTÁTICA, citamos apenas 

uma parte dessa construção: [Xque]CONDICIONAL. 

49
 Com o propósito de evitar repetição da construção [[Xque]CAUSAL (Y)  VP]CLÁUSULA HIPOTÁTICA, citamos 

apenas uma parte dessa construção: [Xque]CAUSAL. 
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parte dos verbos subsequentes a essa microconstrução está no modo indicativo, como 

observaremos posteriormente.    

4.2.2.1 A microconstrução já que 

 Observando os dados da Tabela (1), observamos que desde o século XIII temos 

já a construcionalização de já que, diferentemente dos resultados em relação à uma vez 

que, em que os contextos deflagradores das mesmas transcorrem apenas no século 

XVII. Com base nos dados da Tabela (1), supomos que os vocábulos já e assim, por 

possuírem menos forma (“peso”) na morfologia e por ser mais débil foneticamente, 

foram elencados de modo mais rápido a ocupar o slot (X), juntamente com o pronome 

que pelo processo de analogia. Dessa maneira, futuramente, essas duas formas (advérbio 

e pronome) passaram pelo processo de chunking, começando a ser interpretadas como 

um bloco de forma e sentido (SANTOS, CEZARIO; 2017), e, posteriormente, sofreram 

o processo de construcionalização.  

Ainda com base nos resultados obtidos na Tabela (1), comprovamos que, apesar 

de nos depararmos com casos de já que efetivamente construcionalizados desde o 

começo da fase arcaica, podemos visualizar que somente no século XVI há um aumento 

da concentração dessa microconstrução. Podemos dizer que, em comparação com a 

microconstrução uma vez que, a construção já que torna-se um item não marcado em 

decorrência da sua alta produtividade. Com base no princípio linguístico do 

funcionalismo clássico, denominado marcação (cf. CUNHA; 2008), estabelecemos o 

contraste do binômio (marcado ou não-marcado) de uma dada categoria linguística, seja 

ela fonológica, morfológica ou sintática. Dessa forma, um elemento é considerado 

marcado, quando exibe uma propriedade ausente no outro membro, ao passo que o 

elemento não-marcado tem como característica a alta frequência de uso, por exemplo.  

Deste modo, diante do predomínio da microconstrução já que nas sincronias 

estudadas, constatamos que a mesma pode ser caracterizada como um item não-marcado 

em comparação à microconstrução uma vez que no que se refere ao papel exercido pelas 

mesmas. A análise dos dados nos permitiu ver que já que pode introduzir orações 

adverbiais com valor predominantemente causal na história do português, como mostra 

a tabela a seguir: 
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Já que Séc. 

XIII 

Mé-

-dia 

XIII 

Séc. 

XIV 

Mé-

dia 

XIV 

Séc. 

XV 

Mé- 

dia 

XV 

Séc. 

XVI 

Méd

ia 

XVI 

Séc. 

XVII 

Mé- 

-dia 

XVII 

Séc. 

XVIII 

Mé- 

-dia 

XVIII 

Séc. 

XIX 

Mé- 

dia 

XIX 

Causal 3 0,01 0 0 0 0 8 0,33 16 0,07 20 1,34 6 0,55 

Condicio-

nal 

0 0 0 0 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0 0 

Total  3  0  0  9  16  20  6  

Tabela (2): Número de ocorrência da microconstrução já que em cada sincronia e a média de ocorrência 

da microconstrução em relação à quantidade palavras por corpora em cada século. 
50 

De acordo com Tabela (2), vemos o aumento da produtividade da 

microconstrução já que durante o período moderno. Porém, uma questão relevante 

retratada pela Tabela (2) destina-se aos valores assumidos por já que nas sincronias 

estudadas. Nela, verificamos que já que, funciona prototipicamente como conector 

causal em um total de 53 ocorrências; no entanto, no século XVI, há apenas um caso em 

que a microconstrução conectiva já que exerce papel condicional, conforme 

exemplificados pelos trechos abaixo: 

(22) “(...)El-rei tirar do navio, o ficar em terra o Padre Manuel de Lima, e o arribar 

depois, e tantas outras cousas particulares que neste caso sucederam, tudo foi 

ordenado pela Providência Divina, que queria que eu fosse, mas que fosse com 

aprovação e berleplácito de El-rei, e com tão particulares recomendações suas? aos 

governadores e ministros daquelas partes, que estes meios humanos podem ajudar e 

facilitar os da conversão, servindo-se deles a graça divina, como na índia se 

experimentou pelos favores com que El-rei D. João III assistiu aos da Companhia, 

contra o poder dos capitães das fortalezas, e outros pouco zelosos portugueses, que por 

seus interesses os impediam. Informados estamos que em todos os lugares do 

Maranhão há muito disto; mas quererá Deus Nosso Senhor que possa com eles alguma 

cousa o medo, já que pode tão pouco a cristandade.” (Cartas- séc. XVII) 

(23) “E hão tanto medo a estes troncos, que, despois de Deus, são elles causa de 

andarem no caminho e costumes que lhes pomos, e pretendemos que já que não forem 

bons os grandes, ao menos não estorvem aos pequenos, nem os mettam em seus maus 

castumes, e com virem á doutrina, e viverem como christãos, e não se permittirem 

                                                           
50

 A média de palavras se dá pela quantidade de vezes que nos defrontamos com a microconstrução em 

um grupo de 10.000 palavras no século correspondente.  
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feiticeiros antre elles, nem outros peceados periculosos, vêm á hora da morte a pedirem 

o bautismo e morrerem christãos.‖ (Cartas avulsas- séc. XVI) 

No trecho (22), vemos a presença do já que, posto que a mesma denota um bloco 

único de forma e sentido. Podemos afirmar que a soma dos itens pertencentes à 

microconstrução não leva ao seu significado, isto é, a relação entre significante e 

significado se torna menos transparente. Além disso, em (22),  já que se comporta como 

um conector adverbial causal. Dessa maneira, ilustramos o valor prototípico assumido 

pela microconstrução conectiva já que. Contudo em (23), a microconstrução age como 

conector condicional. Devemos ainda salientar que, em (23), o verbo seguinte à 

microconstrução está no modo subjuntivo, corroborando a relação íntima entre o sentido 

expresso pela construção e o modo verbal, como veremos especificamente na próxima 

subseção. Dessa maneira, confirmamos que o modo verbal da cláusula hipotática auxilia 

na leitura condicional da microconstrução conectiva.  

É importante salientar ainda que a Tabela (2) também aponta a proporção entre o 

total de vezes que  já que surge e a quantidade de palavras de cada sincronia. Diante dos 

números apresentados na Tabela (2), ratificamos que, apesar de já que estar 

construcionalizada desde o século XIII, a maior média da ocorrência da 

microconstrução em relação ao número de dados e à extensão do acervo se encontra na 

fase moderna do português, perfazendo um total de 1,34. É importante ressaltar que a 

média de ocorrências se intensifica a partir do final do século XVI, ou seja, o uso de tal 

microconstrução se torna mais frequente somente no final do período arcaico.  

4.2.2.2. O modo e tempo verbal da oração adverbial 

 Em nossa pesquisa, consideramos que o tempo e/ ou modo verbal da oração, na 

qual a microconstrução se localiza, interfere no papel (semântico) executado pela 

mesma. Assim, como as microconstruções estudadas funcionam como conectores 

hipotáticos, investigamos não apenas já que, mas também o verbo encontrado nessa 

cláusula. Dessa maneira, julgamos que a grande quantidade da microconstrução já que, 

exercendo papel de conjunção causal, é favorecida diretamente pelo modo verbal 

presente na oração em que se encontra a microconstrução, como expõe a Tabela (3): 
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Tabela (3): A função da microconstrução já que em relação ao modo verbal da oração. 

 

 Diante dos valores absolutos expressos na Tabela (3), constatamos que a função 

causal da microconstrução prevalece em detrimento da função condicional durante os 

períodos arcaico e moderno. Observamos uma diferença em relação ao modo verbal 

utilizado quando a microconstrução atua como conector condicional e causal, como 

reexibido na passagem (23) e ilustrado na passagem (24): 

(23) “E hão tanto medo a estes troncos, que, despois de Deus, são elles causa de 

andarem no caminho e costumes que lhes pomos, e pretendemos que já que não forem 

bons os grandes, ao menos não estorvem aos pequenos, nem os mettam em seus maus 

castumes, e com virem á doutrina, e viverem como christãos, e não se permittirem 

feiticeiros antre elles, nem outros peceados periculosos, vêm á hora da morte a pedirem 

o bautismo e morrerem christãos.‖ (Cartas avulsas- séc. XVI) 

 

(24) “Declara o mesmo morador ao Peregrino a fôrma em que dispõem de seus bens no 

testamento que tem feito: E o Peregrino lhe aconselba o como deve testar com acerto, 

para assegurara sua salvaçaõ. Mas ja que estamos tratando de matérias tanto do 

proveito da alma; (continua o morador) Tomara que me dissesseis, e aconsselhasseis, 

se no que tenho deixado, e disposto que se faça no meu testamento, obro bem?” 

(Compendio narrativo do peregrino da América- séc. XVIII) 

 Nos trechos (23) e (24), verificamos a microconstrução já que já formada, dado 

que a mesma é acessada como uma única unidade cognitiva, ou seja, existe um novo 

binômio forma-função. Como explicitado anteriormente, como o significado da 

construção não remete à soma das partes, vemos que a construcionalização das 

construções configura na perda de composicionalidade, tornando a relação significado e 

                                                           
51

 T refere ao total da microconstrução já que. 
52

 Modo ind. designa o modo indicativo. 
53

 Modo subj. designa o modo subjuntivo. 
54

 Modo imp. designa o modo imperativo. 

 

microconstrução já 

que 

Séc. 

XIII 

Séc. 

XIV 

Séc. 

 XV 

Séc. 

XVI 

Séc. 

XVII 

Séc. 

XVIII 

Séc. 

 XIX T
51

 

Modo 

ind.
52

 

Causal 3 0 0 7 15 20 6 51 

Condicional 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modo 

subj.
53

 

Causal 0 0 0 1 1 0 0 2 

Condicional 0 0 0 1 0 0 0 1 

Modo 

imp.
54

 

Causal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Condicional 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total   3 0 0 9 16 20 6 54 
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significante bem mais opaca. Ademais, em (23), constatamos que a microconstrução 

conectiva mantém função condicional, enquanto que, em (24), a microconstrução 

funciona como elo causal. Neste exemplo verificamos que a microconstrução apresenta-

se no modo indicativo; ao passo que, em (23), o verbo seguinte à microconstrução está 

no modo subjuntivo. Deste modo, corroboramos a relação íntima entre o modo verbal e 

a função efetuada pela microconstrução, ou seja, quando o verbo da oração adverbial se 

encontra no modo indicativo, a microconstrução já que opera como um elo causal, 

enquanto que, nas vezes em que o verbo da oração adverbial está no modo subjuntivo, a 

microcnstrução já que exerce função condicional.  

Julgamos que o modo indicativo, por exprimir fatos reais e verdadeiros, favorece 

a interpretação causal do conectivo, dado que o leitor/ ouvinte tende a considerar os 

acontecimentos descritos como positivos, mantendo uma relação entre causa e 

consequência dos fatos, como aponta o exemplo (24). Já o modo subjuntivo, por 

exprimir fatos incertos e hipotéticos, contribui para a compreensão condicional do 

conectivo, devido a incerteza/inexistência da ocorrência dos fatos, como o trecho (23).  

Assim, apuramos que o valor condicional presente na construção uma vez que, 

quando o verbo subsequente está no modo subjuntivo, assemelha-se também à 

construção já que. Porém, podemos afirmar que as microconstruções já que e uma vez 

não são sempre intercambiáveis, pois existem contextos específicos para cada 

microconstrução. Em relação ao uso de variantes da língua, Goldberg (1995) defende o 

principio da não sinonímia para as construções. Segundo a autora (GOLDBERG, 1995), 

se duas construções são distintas sintaticamente, elas devem ser distintas semântica ou 

pragmaticamente, conforme veremos melhor próxima subseção.  

 Segundo Camara Jr. (2004), embora o subjuntivo seja segmentado em três 

partes, essa divisão não corresponde fielmente à realidade linguística. Para o autor, o 

futuro do subjuntivo estabelece uma condição prévia do que se vai comunicar, ou seja, o 

verbo no futuro do subjuntivo contribui para a compreensão da microconstrução já que 

com valor condicional, conforme ilustra o exemplo (23). Ademais, consoante Ilari 

(2016: 162) o futuro do subjuntivo surge, normalmente, em orações subordinadas 

adverbiais condicionais, temporais e conformativas.  
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Com base nos dados apontados pelas Tabelas (1) e (2), temos um único caso em 

que a construção já que surge com papel condicional no século XVI. Como podemos 

constatar o processo de construcionalização da construção já que provavelmente 

ocorreu no século XVI, uma vez que, durante as sincronias estudadas, a mesma possa 

ser caracterizada como um novo signo linguístico (um novo nó na rede). Porém, o 

exemplo (23) ilustra que, após o processo de construcionalização da construção já que, 

que era vista como um pareamento entre forma e função (causal), houve uma nova 

mudança construcional. Essa mudança construcional pós-construcionalização 

(TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013) foi “nutrida” pela própria construcionalização. 

Ratificamos que houve a manutenção dos parâmetros relativos à forma (fonológico, 

morfológico ou semântico) na construção já que, mas, nos parâmetros relacionados à 

função (semântico, pragmático e discursivo-funcional), houve alteração e a atribuição 

de um novo valor (condicional) para construção. 

 Assim, comprovamos que houve a mudança construcional após o processo de 

construcionalização, dado que essa mudança sucedeu no plano do conteúdo 

(TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013). Devido à mudança transcorrer somente em um 

plano, comprovamos que não houve ainda a criação de um novo nó na rede 

construcional. 

A fim de comprovar a correspodência entre os resultados relativos à análise dos tempos 

e modos verbais dos dados e a função das microconstruções, apresentamos a Tabela (4): 
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microconstrução   

já que 

Séc. 

 XIII 

Séc. 

XIV 

Séc. 

 XV 

Século 

XVI 

Séc. 

XVII 

Séc. 

XVIII 

Séc. 

XIX 
Total 

Modo 

Ind. 

Pretérito 

mais-que-

perfeito 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Futuro do 

presente 
1 0 0 0 0 2 0 3 

Presente 0 0 0 1 12 8 3 24 

Pretérito 

imperfeito 
1 0 0 4 1 0 1 7 

Pretérito 

perfeito 
1 0 0 1 2 10 2 16 

Modo 

Sub. 

Presente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pretérito 

imperfeito 
0 0 0 0 1 0 0 1 

Futuro 0 0 0 2 0 0 0 2 

Total   3 0 0 9 16 20 6 54 

          Tabela (4): Tempos verbais utilizados na oração em que há a presença da microconstrução já que. 

Por meio de uma análise e por meio dos valores obtidos nas Tabelas (3) e (4), 

comprovamos a correspondência direta entre o papel expresso pela microconstrução e o 

contexto na qual a mesma está inserida. Como explicitado anteriormente, nos dados 

analisados, a microconstrução já que possui função condicional em uma ocorrência 

apenas, como mostra a passagem (23) acima. Em (23), conforme já mencionado, a 

função do verbo conecta-se ao modo e tempo verbal da oração adverbial. Nesse caso, 

temos o verbo no modo subjuntivo do verbo ir e no tempo futuro. Como o futuro do 

subjuntivo expressa uma ação que ainda poderá ocorrer, marcando certa possibilidade e/ 

ou eventualidade; corrobora o papel condicional indicado pela microconstrução 

conectiva já que.  

Deste modo, verificamos que a Tabela (4), possui 54 ocorrências em que a 

microconstrução atua como conector, ou seja, a microconstrução já que possui função 

causal em 53 ocorrências, enquanto que somente em uma ocorrência tal 

microconstrução age assume valor condicional (quando o verbo da oração se encontra 

no futuro do subjuntivo). Em consequência da microconstrução já que assumir papel de 

juntor condicional em um único caso, não necessitamos elaborar uma nova Tabela, 

destacando o tempo verbal da microconstrução conectiva já que condicional. 

  Dessas 53 ocorrências em que a microconstrução já que atua como juntor 

causal, 24 ocorrências sinalizam que o verbo da oração adverbial está no tempo do 
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presente do indicativo; e, em 16 ocorrências, o verbo da oração adverbial situa-se no 

pretérito perfeito, de acordo com os fragmentos (25) e (26): 

(25) “Devo pois dizer que o homem por lei da mesma Natureza he religioso, e não por 

temor, ou por vileza. Se a Religião inspira o temor, eu devo chamar feliz aquelle 

homem, que teme , já que a Revelação nos ensina que o temor de Deos he principio da 

verdadeira sapiência”. (A Verdade- séc. XIX) 

(26) “Bem vejo haverá quem lhe pareça que esta dependência dos vigários gerais, 

demais da autoridade, também nos pode ser de grande importância, em ocasiões em 

que, quando nos não seja muito útil termo-la nós, ser-nos há muito danosa se a tiverem 

outros; mas estas razões de Estado, meu Padre Provincial, já ficam além da linha. O 

Cabido diz que descarrega sobre nós a sua consciência, e, já que Deus e nosso instituto 

nos livrou de semelhantes cargos, melhor está que corram por outra conta.” (Cartas- 

séc. XVII) 

 Dessa forma, embora, em (25) e (26), os verbos relacionados à microconstrução 

estejam em tempos verbais diferentes, presumimos que o valor do conector associa-se 

ao mesmo modo verbal (indicativo). Na passagem (26) o verbo livrar está no tempo 

pretérito, enquanto que, no fragmento (25), o verbo ensina indica o tempo presente. 

Ademais, podemos associar os valores observados na Tabela (4) em relação ao 

aspecto verbal. Como podemos observar, 53 ocorrências encontram-se no tempo verbal 

do presente do indicativo, como ilustrado em (25). De acordo com Ilari (2016), o 

presente do indicativo normalmente manifesta o aspecto imperfectivo, visto que a ideia 

do tempo presente é incompatível com a perfectividade caracterizada pelo acabamento 

da ação.   

4.2.2.3. O item verbal da oração hipotática adverbial  

 Além dos fatores diretamente relacionados à função da microconstrução (tempo 

e modo verbal), buscamos uma investigação mais detalhada acerca do contexto que 

favorece a construcionalização. Deste modo, trabalhamos com os itens verbais, como 

mostra a Tabela (5):  
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Itens verbais  

  
Séculos 

   

 
XIII XVI XVII XVIII XIX Total geral 

Batizar 

 
1 

   
1 

Chegar 

  
1 

  
1 

Dizer 

 
1 

   
1 

Ensinar 

    
1 1 

Estar 

   
1 

 
1 

estar 

empregado 

 
1 

   
1 

Explicar 

   
1 

 
1 

falar  

  
1 

 
1 2 

Fartar 

   
1 

 
1 

fazer perder 

 
1 

   
1 

Ficar 1 

    
1 

Haver 

 
1 

   
1 

Livrar 

  
1 

  
1 

Mandar 

   
1 

 
1 

Mostrar 1 

    
1 

Poder 

  
2 

 
2 4 

poder gozar 

 
1 

   
1 

poder lograr 

  
1 

  
1 

poder ser 

  
2 

  
2 

Prestar 

  
1 

  
1 

Pretender 

   
1 

 
1 

Querer 

   
1 1 2 

querer pregar 

  
1 

  
1 

Reconhecer 

    
1 1 

Seguir 

   
1 

 
1 

Ser 1 

 
4 3 

 
8 

Servir 

   
2 

 
2 

Suceder 

  
1 

  
1 

Ter 

   

2 
 

2 

ter entrado 

 
1 

   
1 

Tocar 

  
1 4 

 
5 

Tomar 

   
1 

 
1 

Trazer 

   
1 

 
1 

Vir 

 
1 

   
1 

Total geral 3 8 16 20 6 53 

Tabela (5): Relação entre a função da microconstrução já que causal e o ao item verbal. 

 

 Baseando-se na Tabela (5), a maior frequência da microconstrução já que com 

função causal ocorre quando o item verbal é o ser, perfazendo um total de 8 

ocorrências. Consoante Halliday (Halliday apud Scheibman, 2002), o verbo ser 
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corresponde ao existencial, dado que concerne à existência de algo, alguém ou algum 

evento, como ilustra o exemplo (27): 

(27) “E porque nem tudo o que se toma he furto, e na guerra muito menos, declararey 

tudo, o que permittem as leys da guerra, e logo ficará claro, até onde pódem chegar as 

unhas militares. Já que o Reyno de Portugal he taõ guerreiro, que nasceo com a 

espada na maõ; armas lhe deraõ o primeiro berço, com as armas cresceo, dellas vive, e 

vestido dellas como bom Cavalleiro ha de hir para a cova no dia do Juizo; (...).” (A arte 

de furtar- séc. XVII) 

 No trecho (27), a construção já que detém função causal. O verbo subsequente à 

construção configura o verbo ser (he) no presente do indicativo e identifica-se como um 

verbo prototípico do tipo existencial, pois indica a existência ou acontecimento de algo. 

Com base na semântica do verbo e no modo verbal, notamos a lógica entre a função 

causal estabelecida pela construção e o uso verbal existencial que comprova a relação 

causa e consequência dos fatos. 

  A Tabela (5) também indica que a segunda maior frequência do item verbal 

caracteriza-se pelo verbo tocar com 5 dados no período moderno da língua portuguesa. 

Segundo Halliday (1994), o verbo é classificado como material, desde que exponha 

ações e acontecimentos.  

(28) “Mas agora prometto, mediante a graça, e Divino, por por obra daqui por diante o 

que Miedizeis : porquenaõ he bem que, por huma coustam breve, perca eu o muito em 

que vou íntcreffado, que heo prêmio da eterna gloria. Mas ja que tocamos nessa 

matéria de Confissaõ, tomara que me desseis algum modo, ou interrogatório breve de 

como melhor me possa confessar, e que eleiçam farey de Confessor”. (compendio 

narrativo do peregrino da America- séc. XVIII) 

 Em (28), já que é compreendida como um todo de forma e sentido, portanto, 

uma construção. Neste caso, o verbo posterior à construção se encontra no modo 

indicativo, mantendo uma relação direta com o sentido causal expresso pela construção. 

Ainda contamos com a presença do verbo tocamos (tocar). De acordo com Halliday 

(1994) tal verbo se define como um verbo material, pois representa ações e 

acontecimentos concretos e abstratos. 

 Destacamos também a presença do item verbal poder, totalizando 4 casos entre o 

final da época arcaica e o início da moderna, sendo observado no exemplo a seguir:  
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(29) “Ah Senhor! Que falta pode ser que faça a V. A. nesta ocasião este fidelíssimo 

criado, e quão poucos considero a V A. com a resolução e valor e experiência que é 

necessária, para saberem aconselhar a V. A. o que mais lhe convém em tão apertados 

casos ! Mas já que na presença não posso, aconselhe a V A. a minha alma, que toda 

mando a V. A. neste papel, e com toda ela lhe digo que, tanto que chegar esta nova, V. 

A. logo sem esperar outro preceito se ponha de curto, o mais bizarro que puder ser, 

(...)”. (Cartas- séc. XVII) 

 Nos exemplos (29), a construção já que tem valor causal, uma vez que simboliza 

um pareamento de forma e sentido. Em (29), o verbo localiza-se no presente do 

indicativo. No que se refere à semântica do verbo, podemos considerá-lo como material 

(posso), posto que se refere a uma ação seja de maneira abstrata ou concreta.  

Observamos também os itens verbais dos contextos críticos, ou seja, dos 

contextos em que há uma oração matriz terminando pelo advérbio já seguido por uma 

oração com a forma que (como no exemplo 30): 

(30) “Desfez a Virgen santa que os ende sacou, que ena Arraixaca poucos deles leixou; 

e a sua eigreja assi deles livrou, ca os que mal quer ela, ben assi os eixilla. A que por 

nos salvar ... E porend' a eigreja sua quita é ja, que nunca Mafomete poder y averá; ca 

a conquereu ela e demais conquerrá Espanna e Marrocos, e Ceta e Arcilla”. (Cantigas 

de Santa Maria- séc. XIII) 

No exemplo acima, já e que não formam uma construção, mas, como dissemos, 

estão no contexto em que o conectivo já que deve ter sido formado. Neste caso 

analisamos o verbo da oração matriz, ou seja, aquela que tem o já. Observemos a tabela 

(6), que traz os itens verbais encontrados: 

Itens verbais Séc. XIII Séc. XV Séc. XVI 

Séc. 

XIX Total geral 

Ter 

 
1 

  
1 

Inspirar 

  
1 

 
1 

Ser 2 

   
2 

ser saber 

   
1 1 

Total geral 2 1 1 1 5 

Tabela (6): Itens verbais antes da construcionalização de já que. 

Grande parte dos itens verbais, que estão na oração matriz seguidos de já é 

designada pelo verbo ser, ou seja, um verbo que semanticamente concerne à existência 

de alguém, algo ou de algum evento, como ilustram os exemplos , (10), (13) e (30). 
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Dessa maneira, asseveramos a manutenção do item verbal ser escolhido antes e depois 

do processo de construcionalização da microconstrução já que.  

Entretanto, além da predominância do verbo ser, verificamos poucos casos em 

que o item verbal que precede as construções já e que não definem a existência de 

objetos, eventos ou pesssoas, conforme vemos em (31): 

(31) “He inútil a objecção que se lira das relações de alguns viajantes que dizem haver 

encontrado póvos verdadeiramente Atheos: mas estes viajantes, passando pelos paizes 

do Mundo com aquella sua costumada rapidez, não conhecião (como acontece) nem os 

costumes, nem a linguagem daquelles póvos, que reputa vão Atheos só porque entre 

elles não descobrião symbolo algum de Divindade. Mas he sabido já que outros 

viajantes mais  observadores, e menos rápidos, acharão entre aquelles póvos a idéa da 

Religião,  e de Hum Ser Divino difinido de hum modo admiravel.” (A Verdade- séc. 

XIX) 

Em (31), as formas já e que não constituem um todo de forma e sentido e 

sentido, isto é, constatamos a presença das construções já e que situadas em orações 

diferentes. Em (31), a locução verbal é sabido anterior as construções já e que. Assim, 

temos o verbo ser conjugado no presente do indicativo e o verbo saber conjugado no 

particípio. Nesse caso, o verbo saber remete à categoria cognitiva, pois simboliza as 

relações entre os processos mentais e os estados intelectuais (HALLIDAY, 1994).  

Segundo Halliday (1994), as classes verbais são dividas de maneira taxonômica 

em sete categorias, a saber: cognitiva, existencial, emocional
55

, material, de percepção, 

relational e verbal. Os verbos classificados como cognitivos designam as atividades 

mentais (pensar, lembrar, por exemplo). O existencial caracteriza-se pela por algo que 

existe ou ocorre (ser). O emocional caracteriza-se pelos sentimentos humanos (gostar, 

aborrecer). O material refere-se à noção de alguma entidade (alguém) que faz algo 

(fazer algo, ensinar, jogar, ir a algum lugar). Nesses casos, essas ações podem ser 

concretas ou abstratas. Já os verbos ligados à classe perceptiva denotam as habilidades 

de compreensão e atenção (como os verbos notar, ver, escutar). O verbo relational é 

determinado pelo processo de ser e pela relação de pertencimento. Assim, um processo 

em que Y é Z (por exemplo), observaríamos a correspondência entre algo (Y) se 

transformar em  outro (Z) e a disposição dos mesmos (como ser e tornar-se). Por fim, 

                                                           
55

 No original, Halliday (1994) utiliza o termo feeling.  
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os verbais simbolizam os verbos em que há uma simbólica troca de significados (dizer, 

falar, perguntar).  

Scheibmann (2002), além de manter as sete categorias verbais de Halliday 

(1994), cria mais dois grupos semânticos: corporal e possessivo. No primeiro as funções 

estão relacionadas a ações do corpo humano (comer, beber, dormir). Porém, no segundo 

grupo, os verbos denotam posse e monopólio sobre algo (possuir, dever
56

). Em nossa 

análise, o estudo semântico dos verbos da oração hipotática torna-se importante para 

constatarmos a predominância de alguma categoria verbal na utilização das 

microconstruções. A partir dos resultados obtidos durante a fase arcaica e moderna do 

português, constatamos que no uso das microconstruções uma vez que, já que e assim 

que, o uso dos verbos materiais, que exprimem ações, são mais presentes em detrimento 

das outras categorias semânticas verbais.  

4.2.2.4.  A posição da oração hipotática adverbial em relação à oração matriz 

 Conforme realçado em seções anteriores, a microconstrução já que atua 

predominantemente como um conector condicional e causal. Conforme indicado na 

Tabela (2), constatamos que a microconstrução já que opera como conector condicional 

em uma ocorrência, como observamos em (23). Ainda de acordo com o exemplo (23), 

verificamos que a oração adverbial se localiza após a oração matriz, diferentemente da 

microconstrução causal já que. Tal microconstrução funciona como conjunção causal 

em 53 ocorrências, distribuídas segundo a Tabela abaixo: 

Oração iniciada por 

já que causal Século XIII Século XVI 

Século 

XVII 

Século 

XVIII Século XIX Total geral 

antes
57

 da oração 

matriz 1 5 9 15 2 32 

depois
58

 da oração 

matriz 2 3 7 5 4 21 

Total geral 3 8 16 20 6 53 

Tabela (7): Relação de ocorrência da microconstrução causal já que em relação à posição da oração 

matriz. 

                                                           
56

 Na versão de Scheibmann (2002), dever se refere ao verbo owe, que em tradução livre significa estar 

em débito.  

57
 A palavra antes denota que a oração adverbial causal localiza-se primeiro do que a oração matriz. 

58
 A palavra depois designa que a oração adverbial situa-se após à oração matriz.  
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 De acordo com os valores da Tabela (7), observamos que, na grande maioria dos 

casos, a oração adverbial causal precede a principal, ou seja, a posição prototípica da 

microconstrução causal já que se fixa antes da oração matriz. Nos exemplos (32) e (33), 

vemos as duas posições ocupadas pela microconstrução já que em relação à principal. 

(32) “Aqui não considero Anchieta como um ser passivo — como um jesuíta : considero 

como um homem. Aqui não faço especulações philosophicas para patentear os 

predicados do seu caracter individual — mas, a posteriori, a luz dos factos registrados 

na Historia Pátria, procuro tornar evidente o caracter desse jesuíta que querem 

immortalizar, já que não poude immortalizar-se pelas suas obras !” (Anchieta do bolés- 

séc. XIX) 

(33) “Basta, Senhor, (me disse o morador) porque ja tenho entendido cabalmente toda 

a verdade, e me destes a conhecer o que. eu ignorava. Mas ja que Deos vos trouxe a 

esta casa, tomará que me explicasséis mais algumas cousas do bem do espirito, que he 

o que devemos procurar: porque as mais conVersações me parecem ser 

palavrasociosas, das quaes dizem nos ha Deos de pedir conta”. (Compendio narrativo 

do peregrino da America- séc. XVII) 

 Nos excertos (32) e (33), verificamos a existência da microconstrução causal já 

que, visto que a mesma exprime um bloco monolítico de forma e função. A diferença 

entre os dois fragmentos acima reside no fato da ordenação sintática de assim que. Em 

(32), a cláusula hipotática manifesta-se após a matriz, exemplificando a posição menos 

frequente. Porém, o fragmento (33) mostra a localização prototípica da cláusula 

hipotática que se encontra antes da matriz. Assim, em (33), corroboramos a questão da 

iconicidade entre a função da oração adverbial causal e sua disposição sintática, posto 

que a causalidade é determinada a partir de uma relação entre um evento (causa) e um 

segundo evento (consequência) 

 Portanto, baseado na Tabela (7), podemos afirmar que os 32 casos, em que as 

orações causais ordenam-se antes da oração matriz, ilustram o princípio do 

funcionalismo clássico denominado como iconicidade, visto que a lógica aponta a causa 

do acontecimento e, posteriormente, seu efeito. Segundo Cunha (2008), este princípio 

significa a correlação natural e motivada entre forma e função, isto é, entre o código 

linguístico (expressão) e seu significado (conteúdo). Essa correspondência icônica entre 

a ordenação da oração adverbial e a função causal é corroborada no exemplo (34): 

(34) “E todos estes bens lhe vem de naõ ser ladraõ: e naõ o será, se naõ faltar a si, nem 

a seus vassallos, nem aos estranhos, como temos dito. E já que chegámos a estes 

termos de altercar, se ha Reys ladroens, convem que naõ passemos avante, sem 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4139
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4139
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4139
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resolvermos huma questaõ, que actualmente anda na praça do mundo sobre o nosso 

Reyno de Portugal, a quem pertence, se a ElRey Filippe IV. de Castella, se a 

ElRey D. Joaõ tambem IV. de Portugal? ” (A Arte de furtar- séc. XVII) 

 Em (34), já que detém função causal. Ademais, o exemplo (34) indica a 

disposição mais frequente da microconstrução. Assim como em (33), o trecho (34) 

pontua a preponderância dos casos em que essa microconstrução se situa antes da 

oração matriz, estabelecendo primeiro a causa da ação e, posteriormente, tratando dos 

seus efeitos.  

Como verificamos em (33) e (34), a posição mais frequente da cláusula 

hipotática localiza-se antes da matriz. Porém, ao compararmos com a posição da 

construção uma vez que exercendo função causal, como vemos em (21), constatamos 

que essas microconstruções posicionam em situações diferentes ao compartilharem o 

mesmo papel conectivo. Deste modo, o exemplo (21) mostra que a cláusula hipotática 

(com a presença da microconstrução uma vez que), com valor causal, reside após a 

oração matriz, ao passo que a disposição prototípica da cláusula hipotática (com a 

existência da microconstrução causal já que) configura-se preferencialmente primeiro.  

 Ademais, podemos asseverar que essa distribuição complementar também 

sucede quando as microconstruções uma vez que e já que operam como conectores 

condicionais. De acordo com os dados apresentados, em todas quatro ocorrências na 

qual a microconstrução uma vez que possui valor condicional, a oração adverbial situa-

se anterior à matriz; enquanto que, quando a microconstrução já que mantém papel 

condicional, a oração matriz localiza-se primeiro do que a adverbial, como verificamos 

em exemplo (23). 

 Deste modo, essa seção pontua de maneira mais nítida a necessidade de 

investigarmos a microconstrução já que inserida dentro da oração hipotática, visto que a 

microconstrução isolada não possui função conectiva. Além disso, averiguamos a 

vinculação interclausal a fim de constatar a importância entre a ordenação da oração 

hipotática e a função exercida pela microconstrução.  

 

 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion.pl#c_006_em_56
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion.pl#c_006_em_57
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion.pl#c_006_em_58
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4.2.2.5. A formação da microconstrução conectiva já que 

 Como mencionado na seção sobre a formação da microconstrução uma vez que, 

consideramos que a formação da microconstrução já que sucedeu também da mesma 

maneira, ou seja, o advérbio temporal (já) localizava-se no final da oração, enquanto 

que o elemento que situava-se no começo de outra oração (encaixada). Em 

consequência da proximidade sintática, houve a formação do chunk (BYBEE, 2010) e, a 

partir desse ponto, o advérbio (já) e o pronome (que) foram compreendidos como um 

todo de forma e sentido, auxiliando, assim, no processo de construcionalização da 

microconstrução, conforme revela o esquema a seguir: 

 
Figura (11): A formação da microconstrução conectiva já que 

 

 A Figura (11) exibe os micropassos que originaram a microconstrução já que. É 

preciso frisar que o processo de construcionalização não se dá de maneira instantânea 

(TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013), mas a partir das pequenas neoanálises que 

ocorrem tanto no plano da forma quanto no plano do conteúdo. A Tabela (1) demonstra 

que, a despeito de o processo de construcionalização ocorrer já no século XIII, 

confirmamos que, somente no final do período arcaico e início do moderno, há um 

aumento expressivo da microconstrução já que.  

 Um ponto relevante na formação da microconstrução já que refere-se aos valores 

obtidos na Tabela (7), visto que a mesma revela a posição da microconstrução já que em 

relação à oração matriz. Se observarmos a primeira sincronia analisada, no século XIII, 

embora haja poucas ocorrências de já que construcionalizada, constatamos que, na 

maioria dos casos construcionalizados, a oração matriz antecede à hipotática. Isso 

corrobora a visão de que o advérbio (já) o item que situavam-se em orações diferentes e 

pelo processo de chunking (BYBEE, 2010) e por sucessivas neoanálises, houve a 



109 

 

formação da microconstrução já que, isto é, o advérbio temporal residia no final da 

oração matriz, ao passo que o pronome (que) se localizava no começo da oração 

dependente e, diante dessa aproximação sintática, estabeleceu-se o chunk já no século 

XIII.  

 Além do âmbito da forma, podemos também citar o processo que se deu no 

deslocamento de sentido, ou seja, o porquê da microconstrução já que não exprimir um 

valor temporal, se o elemento já denota um advérbio temporal. Assim como na 

microconstrução uma vez que, verificamos um processo metafórico na formação de 

conectores argumentativos. Ainda segundo Votre (1997), essa transferência semântica 

se dá quando novos significados são atribuídos a formas já existentes na língua. No que 

tange à formação da microconstrução já que, corroboramos a importância do 

conhecimento compartilhado interno do falante (processo de inferência) que gera o 

deslocamento de sentido da microconstrução temporal para fixar-se como conector 

causal (e condicional).  

 A mudança na semântica da microconstrução já que diz respeito ao processo 

metafórico. A Linguística Cognitiva concebe a metáfora conceptual (ou cognitiva) 

como um mecanismo que compreende um domínio de experiência em termos de outro. 

Conforme explicado na mudança de sentido da microconstrução uma vez que,  há uma 

transferência do domínio-fonte, que contém propriedades mais físicas e concretas 

(relacionadas às experiências do falante), ao passo que o domínio-alvo é mais abstrato. 

Em síntese, o conceito metafórico permite os falantes associar conceitos mais abstratos 

(no caso, o sentido causal e condicional) com base nas experiências mais concretas (no 

caso, a idéia de tempo).  

Em termos cognitivos, a capacidade de compreensão de metáfora está ligada à 

capacidade de fazer analogia, porque traços de um domínio são levados para outro 

domínio. Segundo Traugott e Trousdale (2013), a analogia é um processo de mudança 

que provoca correspondências de significado e de forma que não existiam antes. Dessa 

maneira, podemos constatar que a metáfora é um tipo de analogia, visto que é um 

mecanismo que transfere os traços entre domínios diferentes.  
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4.2.2.6. A rede esquemática da microconstrução já que 

Consoante Traugott e Trousdale (2013:13), a rede esquemática sempre envolve a 

abstratização. No que tange à Linguística Funcional Centrada no Uso, os esquemas são 

abstrações que atravessam conjuntos de construções que são (inconscientemente) 

percebidos pelos usuários da língua para estar intimamente relacionados entre si na rede 

construcional. Desse modo, uma construção pode ser mais esquemática, tendo slots 

abstratos (como [Xque]CONECT), pode ser parcialmente esquemática ([Xque] causal, 

[Xque] condicional, etc) ou ser uma construção substantiva (uma vez que, já que, assim 

que, dentre outras), em que há o preenchimento lexical desses slots. Portanto, os graus 

de maior esquematicidade pertencem ao nível de maior generalidade, enquanto que os 

níveis com menor grau de esquematicidade ou sem esquematicidade refletem um nível 

de maior especificidade. Consoante os autores supracitados, há uma relação entre o 

aumento esquematicidade nos casos em que ocorre a construcionalização gramatical. 

Assim, com base nos dados recolhidos, a rede esquemática (construcional) da 

construção já que configura-se na Figura a seguir: 
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Figura (12): Rede esquemática (construcional) da microconstrução já que 

 



112 

 

Conforme ilustra a Figura (12), o maior grau de esquematicidade, situa-se o 

esquema [[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA. Desta maneira, vemos que a construção 

[Xque]CONECT, embora observada na seção 4.1 isoladamente, exerce seu valor semântico 

quando está inserido em uma construção maior, ou seja, na construção [[Xque]CONECT 

(Y) VP]CLÁUSULA. Desta forma, quando analisamos a microconstrução já que, 

investigamos também os verbos presentes na oração adverbial.  

A construção [Xque]CONECT licencia os subesquemas, que possuem um nível 

intermediário de esquematicidade completo pelas construções ([Xque]CAUSAL, 

[Xque]CONDICIONAL, dentre outras) e que detêm certo grau de abstratização, visto que 

possuem slots a fim de serem preenchidos. Essas construções, por sua vez, recrutam os 

elementos que formarão as microconstruções. Essas microconstruções tornar-se-ão 

completamente preenchidas, perdendo em esquematicidade e abstratização.  

No que concerne à microconstrução já que, verificamos que a mesma apresenta 

valor prototípico causal, atestado em nossa análise; portanto, a conexão entre essa 

microconstrução e ao subesquemaconstrução se dá por meio de uma linha contínua 

(HUDSON; 2007). Porém, durante a coleta dos dados, verificou-se um exemplo da 

microconstrução já que com papel condicional. Portanto, na rede construcional, o 

vínculo entre a microconstrução e o subesquema se faz por meio da linha tracejada, 

destacando uma função não-protípica (condicional), indicando um processo de mudança 

construcional.  

4.2.3. A microconstrução assim que 

De acordo com os resultados apontados na Tabela (1), concluímos que desde o 

século XIII o processo de construcionalização da microconstrução assim que se 

sucedeu. Contudo, embora grande parte da expressão assim que já se encontre 

construcionalizada nas sincronias estudadas, podemos afirmar que no século XIII há um 

grande número de ocorrências das formas assim e que, ou seja, de casos em que ainda 

não houve construcionalização, totalizando 22 ocorrências no século XIII, como expõe 

a Tabela (1) e exemplificado no trecho (35): 
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(35) “Da que Deus mamou o leite do seu peito... Parasse mentes en guisa que a 

guareçesse, se non, que fezess' assi per que çedo morresse; e logo se fezo levar en un 

leito ant' a sa ygreja, pequen' e estreito”. (Cantigas de Santa Maria- séc. XIII) 

Em (35), há a ausência da microconstrução assim que, visto que não temos a 

formação de um chunking, conectando o advérbio (assim) e o pronome (que). Ademais, 

o trecho (35) evidencia o único caso em que presenciamos um intensificador adverbial 

(per)
59

  situado entre o advérbio e o que. Dessa forma, enfatizamos que o advérbio 

(assim), localizando-se em final de oração, e o pronome (que), iniciando a oração 

encaixada, contribuem posteriormente para a formação da microconstrução assim que. É 

importante lembrar que, ainda no século XIII, verificamos o contexto deflagrador da 

microconstrução conectiva assim que. Assim, podemos apontar a passagem (35) como 

contexto crítico (TRAUGOTT, 2015) da formação de tal microconstrução.   

Assim sendo, no que tange aos resultados obtidos da Tabela (1), no decorrer das 

sincronias analisadas, constatamos a grande frequência da microconstrução assim que. 

Esses valores podem ser corroborados de forma mais nítida de acordo com a Tabela (8): 

assim 

que 

Séc. 

XIII 

Mé-

dia 

séc. 

XIII 

Séc. 

XIV 

Mé-

dia 

séc. 

XIV 

Séc. 

XV 

Mé-

dia 

séc. 

XV 

Séc. 

XVI 

Mé-

dia 

séc. 

XVI 

Séc. 

XVII 

Mé-

dia 

séc 

XVII 

Séc. 

XVI

II 

Mé-

dia 

Séc. 

XVIII 

Séc. 

XIX 

Mé-

dia 

séc. 

XIX 

Conclu- 

Sivo 

49 2,43 57 2,63 5 0,35 18 0,74 10 0,46 2 0,13 5 0,46 

Tempo-

ral 

5 0,24 1 0,04 0 0 5 0,20 0 0 13 0,87 0 0 

Anafó-

rica 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,51 0 0 0 0 

Total 54  58  5  23  21  15  5  

Tabela (8): Número de ocorrência da microconstrução já que em cada sincronia e a média de ocorrência 

da microconstrução em relação à quantidade palavras por corpora em cada século. 
60

 

 

                                                           
59

 Na página inserida no site do Corpus do Português Medieval, há um glossário dos vocábulos que 

geram problemas de compreensão. De acordo com o glossário, a palavra per significa um  

“advérbio de reforço do verbo, com valor semelhante ao atual ‗de facto‘ (embore intensifique o adjetivo 

ou advérbio anterior)”. Tal glossário é disponibilizado eletronicamente em: 

http://cantigas.fcsh.unl.pt/glossario.asp?  (04/05/2018). 

60
 A média de palavras se dá pela quantidade de vezes que nos defrontamos com a microconstrução em 

um grupo de 10.000 palavras no século correspondente. 

http://cantigas.fcsh.unl.pt/glossario.asp


114 

 

A Tabela (8) ilustra que, a partir de nossa análise chegamos à conclusão de que 

há três usos da forma assim que, cada qual se configurando como uma microconstrução 

com sentidos diferentes: 

(i) Conectivo com valor conclusivo, correspondendo a portanto, com 

escopo pequeno; 

(ii) Conectivo com valor anafórico, com escopo grande por retormar uma 

porção grande do discurso precedente;
61

 

(iii) Conectivo com valor temporal. 

Exemplificamos os três usos atribuídos à microconstrução assim que 

respectivamente (cf. Tabela 8) que se manifestam nas obras analisadas, como mostram 

os trechos abaixo: 

36) “ O espaço de tempo que ali esteve o Padre Provincial occupou-se com dous 

Padres linguas a examinar e confessar os que se tinham de casar e baptisar, porque 

sempre precede este exame para esses sacramentos, maximé nos baptismos solemnes. 

Assim que, apparelhados e feitos os catechismos com a solemnidade e cerimonias 

costumadas, baptisou o Padre Provincial desta primeira vez a cento e setenta e três 

almas e casou em lei de graça a doze casaes, (...)‖. (Cartas avulsas- séc. XVI)  

37) “Isto é, senhor, o que me parece, e que nem à reputação de S. M. nem à de V Ex.a 

convém que, na ratificação, se altere o que agora se capitular, não só pela fé pública 

dos embaixadores, com que não se dará crédito ao que os nossos daqui por diante 

disserem, mas porque a arrogância de França não está em estado de admitir 

variedades, posto que no-las faça sofrer tantas vezes. Quando em Portugal negaram a 

França os navios que V. Ex.a havia oferecido só condicionalmente, atreveu se Lanier a 

escrever a S. M. uma carta em que duas vezes chamava a isto enganos: pois que seria 

se, depois de V Ex.a haver capitulado e dito que tem poderes, S. M. não ratificasse o 

tratado? Assim que, senhor, por todas as razões convém o que V. Ex.a tem resoluto, de 

esperar aviso de S. M.” (Cartas- séc. XVII)  

38) “O ser antigo não dá juízo a todos, antes o tira, porque o tempo insensivelmente vai 

destruindo o homem em todas as suas partes, e por mais, que o não sintamos, o que 

primeiro cansa, é o entendimento; porque este é como a força, que até um certo tempo 

cresce, até outro se conserva, e depois sempre vai diminuindo. Perdemos a inocência 

assim que entramos a ter uso de razão, ...(...)” (Reflexão sobre a vaidade dos homens- 

séc. XVIII)    

                                                           
61

 A microconstrução assim que com valor anafórico também é considerada conclusiva, apenas recupera 

uma porção maior do texto. 
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Em (36), detectamos assim que funcionando como um conectivo conclusivo, 

posto que tal expressão remete a um todo de forma e sentido. Verificamos que a 

microconstrução assim que corresponde ao conector portanto ou logo, visto que a 

mesma não introduz uma oração hipotática adverbial. Entretanto, na passagem (37), a 

microconstrução assim que, apesar de apresentar também valor conclusivo, refere-se a 

um escopo maior (da informação). Deste modo, a mesma é classificada como anafórica, 

conforme veremos especificamente na próxima seção. No excerto (38), assim que 

constitui em um todo de forma e função, caracterizada como uma construção. Ainda, em 

(38), verificamos o valor semântico temporal de assim que. Dessa maneira, podemos 

substituir tal microconstrução pelo advérbio quando sem perda no sentido da oração. 

A Tabela (8) mostra que, a despeito de os valores absolutos da microconstrução 

assim que com função conclusiva tendem a diminuir, é preciso considerar a recorrência 

de vezes em que tal microconstrução surge em relação ao número de palavras que o 

acervo possui. Nesse caso, vemos que, embora a microconstrução conclusiva assim que 

rescinda menos durante os séculos XVII e XIX, a média entre a repetição da 

microconstrução e a somatória de palavras dos corpora se mantém similar nos séculos 

XVII e XIX, perfazendo um total de 0,46 ocorrências em cada 10.000 palavras na obra.  

Além disso, conforme a Tabela (8) sinaliza, os valores conclusivos foram 

encontrados com maior frequência nas sincronias mais antigas, nas sincronias inciais do 

período arcaico da língua portuguesa, totalizando 106 ocorrências nos séculos XIII e 

XIV. Posteriormente, no começo da fase moderna, ou seja, no século XVII, constatamos 

11 ocorrências de assim que atuando como anafórico. Finalmente, no século XVIII, 

deparamo-nos com a grande quantidade de casos da microconstrução assim que com 

valor semântico temporal. Com base em Said Ali (1964), a perífrase assim que passou a 

codificar o sentido temporal no período mais moderno da língua. Deste modo, os 

valores obtidos na Tabela (8) confirmam a mudança no papel desempenhado pela 

microconstrução conectiva assim que durante o período arcaico e moderno.  

Como ilustra as Tabelas (1) e (8), no decorrer dos séculos analisados, 

constatamos a grande frequência tanto da microconstrução assim que quanto das formas 

assim e que, perfazendo um total de 232 ocorrencias. Dessas 232 ocorrências durante os 

séculos XIII e XIX, 170 (excluindo os casos em que a microconstrução assim que é 
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usada como anafórico) são efetivamente casos construcionalizados, como mostra o 

exemplo abaixo:  

(39) “E diz e~ outra parte: Per aazo do cuydado que ei porque som pastor das almas, o 

meu coraçom padece os negocios dos home~e~s segraes e he e~çuyado e feeo com o 

poo dos auctos terreaes depois da muy fremosa folgança que auia. E, assy que entendo 

aquello que padeço e e~tendo aquello que perdy, faze-sse a my~ mays graue aquello 

que soffro, ca agora som quebrantado co~ as ondas do grande mar deste mu~do, e 

e~na naue da minha me~te som britado com torme~tos de muy forte tenpestade.” (O 

Orto do Esposo- séc. XV) 

 Em (39), assim que refere-se a um todo de forma e sentido, sendo compreendida 

como uma construção. Ainda em (39), observamos o caráter conclusivo da construção 

precedido do verbo entender (entendo) no modo indicativo. Dessa maneira, 

conjecturamos que o modo do verbo subsequente à construção auxilia na interpretação 

conclusiva da construção. Em (39), assim que pode ser substituída pelo conclusivo 

portanto. Ademais, constatamos que, neste caso, a microconstrução também não 

introduz uma oração adverbial.  

Dessa maneira, partindo dos valores semânticos atribuídos pela microconstrução 

assim que, investigamos se há diferença da utilização no modo, no tempo verbal e no 

item verbal em cada função da oração adverbial em que microconstrução conectiva 

assim que está inserida.  

4.2.3.1. O modo e tempo verbal da oração adverbial 

Conforme citado anteriormente, julgamos que o modo/ tempo verbal da oração, 

na qual a microconstrução conectiva está inserida, contribui para o entendimento da 

atribuição semântica expressa por assim que. É importante lembrar que a 

microconstrução possui valor conectivo, pois engloba a oração adverbial. Deste modo, 

cabe-nos não somente a averiguação da microconstrução assim que, mas o verbo 

encontrado no período. Trazemos a seguir a Tabela (9), que sintetiza as funções 

assumidas pela microconstrução conectiva referida e o modo verbal da oração 

adverbial: 
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De acordo com os resultados provenientes da Tabela (9), certificamo-nos de que 

há predominância do uso verbal no modo indicativo tanto nas microconstruções assim 

que com função conclusiva quanto com função temporal, como exemplificam os 

excertos (40) e (41): 

(40) “Os do arraial chegarom i e deziam-lhes que se tirassem daquele logar porque 

desperecia muita companha. E eles cada vez se encendiam mais e mais na peleja por 

cobrar a cabeça, assi que, pela força grande dos boos fidalgos que i estavam, 

houverom-na de gaanhar, e tirou-se afora.” (Narrativa Livro de Linhagem- séc. XIV)    

(41) “Ben pod' a Sennor sen par ... E as orellas ll' abriu, assi que tan tost' oyu, 

e o sangue lle sayu da lingu' e delas a par, Ben pod' a Sennor sen par ... (...)” . 

(Cantigas de Santa Maria- séc. XIII)   

 Nos excertos (40) e (41), verificamos que assim que equivale a um pareamento 

entre forma e sentido. Porém, em (40), constatamos que o papel exercido pela 

microconstrução é conclusivo, dado que ela pode ser trocada por uma conjunção 

conclusiva. Já em (41), tal microconstrução atua como conector temporal, sendo 

substituída pelo conector quando. Ademais, a partir dos trechos (40) e (41), deduzimos 

que em todas as sincronias estudadas, grande parte dos verbos da oração hipotática 

pertence ao modo indicativo. 
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 A tabela (9) apresentará os resultados apenas da microconstrução assim que com valor conclusivo e 

temporal. A microconstrução assim que com valor anafórico será analisada em uma seção à parte. 

 

Tabela (9): A função da microconstrução assim que em relação ao modo verbal 

da oração. 
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 Devemos salientar também que a investigação dos modos verbais das cláusulas 

hipotáticas explicam o contexto de mudança das microconstruções. Segundo Traugott e 

Trousdale (2013), o contexto linguístico é interpretado pelo ambiente linguístico, 

incluindo sintaxe, morfologia, semântica, inferência pragmática, modalidade (falada/ 

escrita) e às vezes contextos sociolinguísticos maiores. Assim, ratificamos a 

necessidade de observar a cláusula, dado que é o local em que sucede a mudança 

linguística.   

Ainda em referência à Tabela (9) e aos exemplos anteriores (40) e (41), 

captamos a construcionalização de assim que no início do período arcaico, visto que tal 

microcroconstrução assume a função de conector conclusivo. Além disso, também 

verificamos as mudanças construcionais sofridas após o processo de 

construcionalização, ou seja, no decorrer das sincronias a microconstrução com valor 

conclusivo passa por sucessivas mudanças (pequenas neoanálises) somente no plano da 

função, manifestando novos sentidos. Devido à mudança afetar somente o plano da 

função, comprovamos que não há criação de um novo nó na rede construcional. 

 Vemos que, na transição entre a época arcaica e moderna, houve um aumento 

considerável da microconstrução assim que apresentando sentido temporal. No entanto, 

os dados apontam que, no final do período moderno (século XIX), constatamos um 

decréscimo da microconstrução temporal assim que. Contudo, embora vejamos o 

declínio do uso de assim que como conectivo de tempo, não podemos afirmar que 

ocorreu obsolescência (TRAUGOTT, 2015), ou seja, no conjunto de obras escritas 

pesquisadas, temos uma diminuição considerável da microconstrução temporal assim 

que, mas esse resultado não significa o desaparecimento do sentido temporal, uma vez 

que, na sincronia atual, detectamos falantes que utilizam essa microconstrução 

atribuindo tal valor. 

Com base nos resultados da Tabela anterior, expomos a Tabela (10) com os 

tempos verbais das orações adverbiais assumidas pela microconstrução assim que:  
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microconstrução  assim que 

 

Séc. 

 XIII 

Séc. 

XIV 

Séc. 

XV 

Séc. 

XVI 

Séc. 

XVII 

Séc. 

XVIII 

Séc. 

XIX Total 

Conclu- 

sivo 

Pretérito mais-que-perfeito ind. 8 0 0 0 0 0 0 8 

Futuro do presente ind. 0 2 0 0 2 0 0 4 

Presente ind. 2 6 2 9 7 2 4 32 

Futuro do pretérito ind. 0 2 0 0 0 0 0 2 

Pretérito imperfeito ind. 11 7 0 1 0 0 1 20 

Pretérito perfeito ind. 23 8 2 6 1 0 0 40 

Tempo- 

ral 

Pretérito mais-que-perfeito ind. 2 0 0 1 0 0 0 3 

Futuro do presente ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presente ind. 0 0 0 0 0 10 0 10 

Futuro do pretérito ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pretérito imperfeito ind. 0 0 0 1 0 0 0 1 

Pretérito perfeito ind. 2 0 0 3 0 3 0 8 

Conclu- 

sivo 

Presente sub. 0 14 1 0 0 0 0 15 

Pretérito imperfeito sub. 3 15 0 0 0 0 0 18 

Futuro sub. 0 1 0 1 0 0 0 2 

Tempo- 

ral 

Presente sub. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pretérito imperfeito sub. 0 1 0 0 0 0 0 1 

Futuro sub. 1 0 0 0 0 0 0 1 

Conclu- 

sivo 
Imperativo 

2 2 0 1 0 0 0 5 

Tempo- 

ral 
Imperativo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 54 58 5 23 10 15 5 170 

 

Tabela (10)
63

: Tempos verbais das orações adverbais em que há a presença da microconstrução assim 

que. 

 As Tabelas (9) e (10) mostram que os verbos das orações adverbiais estão, em 

sua maioria, no modo indicativo, mais especificamente do presente e pretérito perfeito 

do indicativo. Assim, podemos estabelecer uma correlação entre a função conclusiva 

expressa pela microconstrução assim que e o uso do modo indicativo. Conforme 

verificamos nas Tabelas (9) e (10), das 170 ocorrências da microconstrução conectiva 

assim que entre os séculos XIII e XIX 
64

, 141 dados correspondem à microconstrução 

assim que atuando como operador conclusivo.  

                                                           
63 A tabela (10) apresentará os resultados apenas da microconstrução assim que com valor conclusivo e 

temporal. A microconstrução assim que com valor anafórico será analisada em uma seção à parte. 

64
 Essa apuração não leva em consideração os casos da microconstrução assim que com função anafórica. 
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 Como sabemos, o modo indicativo caracteriza-se por apresentar situações reais e 

positivas, conforme ilustram os exemplos abaixo: 

(42) “Ha entre elles agora mui poucos que tenham duas mulheres, pelo que parece não 

haverá muito trabalho com elles. Costumam os que têm estado doentes dizer aos outros 

que vêm enfermos: ‗Vae pedir a Deus saúde, porque eu quando estou mal disposto, 

logo vou á egreja e peço ao Senhor que me cure, e acho-me bem.‘ Assim que, 

provocados com isto, muitos correm á egreja, e prostrados de joelhos dizem a Deus: 

‗Pae, curame, não me succeda mal, creio em ti, creio-te." Perguntam ao Padre como 

hão de fadar com Deus quando lhe pedirem alguma cousa, e elles os instruem e 

ensinam‘ ”. (Cartas avulsas- séc. XVI)   

(43) “E porque dom Joham Afonso era de boo conselho em sa vida, deu-lhe Deus esta 

vertude a sa morte, que todos conselhos que se fezerom a redor do ataude, todos forom 

pera bem, assi que estes ifantes e home~es boos acabarom todo o que começarom ”. 

(Narrativa Livro de Linhagem- séc. XIV)  

 Em (42) e (43), verificamos que assim que tem papel conclusivo. Entretanto, 

apesar de observarmos que os verbos se encontram no modo indicativo, averiguamos 

que os tempos verbais diferem. Na passagem (42), o tempo verbal da oração conclusiva 

encontra-se no presente do indicativo. Nesse caso, o tempo verbal empregado indica 

uma ação que acontecerá em um tempo não determinado em consequência do fato 

anterior. Em (43), verificamos um evento, que ocorreu em decorrência do primeiro, já 

acabado e concluído. 

Ademais, as Tabelas (9) e (10) ilustram que em todas as sincronias investigadas, 

a microconstrução assim que com função conclusiva torna-se a mais frequente; 

entretanto, localizamos a construção assim que com valor predominantemente temporal, 

perfazendo 13 ocorrências no século XVIII, como expõem os trechos a seguir: 

(44) “A mesma Providência quis manifestar o Rei, que preparava para a sua Lusitânia; 

assim o mostrou logo, porque o Oriente, ou Régio berço, em que Vossa Majestade 

amanheceu, nunca viu figura tão gentil; nesta se fundou o primeiro anúncio da 

felicidade Portuguesa, e foi a voz do Oráculo por onde a natureza se explicou. Não foi 

preciso que os sucessos verificassem aquele vaticínio, porque Vossa Majestade assim 

que veio ao mundo, só com se mostrar, disse o que havia de ser ”. (Reflexões sobre a 

vaidade dos homens- séc. XVIII) 

(45) ―Em teatro maior, e em maior cena se passam, e representam as vaidades do 

mundo, e entre elas a vaidade das ciências; o homem não se entende a si, e cuida que 

entende a fábrica dos Céus; ignora a ordem da sua própria composição, e crê que não 

ignora o de que se compõe a terra; não sabe a economia dos seus mesmos movimentos, 

e julga que sabe o como se move o Universo; finalmente não se conhecendo a si, 
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presume que tudo o mais conhece. A vaidade do saber parece que arrebata o homem, e 

que em espírito o faz circular os orbes celestes; lá conta o número dos cristalinos, vê a 

esfera do fogo, e mede a distância, o giro, e grandeza dos Planetas; porém assim que 

torna a si, nada do que tem em si sabe, nem conhece: vê um corpo sabiamente 

organizado, e nele acha vontade, inteligência, ira, aversão, vaidade, desejo, esperança, 

amor; acha um sangue que se move, e um calor que o anima; (...)‖.(Reflexão sobre a 

vaidade dos homens- séc. XVIII) 

Em (44), comprovamos o uso da microconstrução assim que com valor 

temporal, ou seja, a expressão assim que retrata um todo de forma e sentido. No que diz 

respeito à composicionalidade, assim que transforma-se em mais opaca, por não refletir 

a soma das partes da construção. Comprovamos, assim, que a construcionalização 

gramatical gera a perda da composicionalidade, uma vez que o sentido do “todo” não 

pode ser apreendido pela soma de suas partes (CEZARIO, SILVA & SANTOS; 2015). 

A passagem (44) mostra que a função temporal expressa pela microconstrução assim 

que antecede verbos principalmente no modo indicativo.  

Já em (45), o uso da microconstrução temporal assim que exemplifica os 

resultados obtidos na Tabela (10), em que das 22 ocorrências da microconstrução assim 

que assumindo valor temporal, 10 ocorrências se situam quando o verbo da oração 

adverbial está no presente do indicativo.  

Ainda, os resultados das Tabelas (9) e (10) indicam que grande parte da 

microconstrução assim que, que exerce tanto papel conclusivo quanto temporal, 

antecede verbos no modo indicativo. 

4.2.3.2. O item verbal da oração hipotática adverbial 

Além dos fatores relacionados ao modo e tempo verbal das orações adverbiais, 

também observamos os itens verbais para distiguir com maior precisão quais contextos 

favorecem o valor conclusivo e o temporal da microconstrução assim que, com base nas 

Tabelas (11) e (12): 
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Tabela (11): Relação entre função da microconstrução assim que como conector temporal e o item 

verbal.
65

 

De acordo com a Tabela (11), o resultado mostra que, embora muitos verbos 

sejam utilizados na oração hipotática, juntamente com a microconstrução assim que 

temporal, no século XVIII, vemos uma inclinação na escolha dos itens verbais, que 

demonstram uma mudança no estado, como ilustram os verbos tornar e nascer. Além 

disso, é preciso pontuar o emprego do verbo chegar tanto no período arcaico quanto no 

período moderno da língua portuguesa. Os exemplos que explicitam as pontuações 

acima são ilustrados abaixo: 

(46) “Quem há-de trocar uma cousa pela outra, ou quem sabe qual das duas é melhor? 

Ter liberdade, e fermosura juntamente, é muito; ter uma cousa, e perder a outra, é 

pouco. Quem há-de resolver-se a perder a liberdade, e também que mulher se não há-

                                                           
65

 A microconstrução assim que com valor anafórico será analisada em uma seção à parte. 

Item verbal microconstrução assim que com sentido temporal  

 
Séc. XIII Séc. XIV Séc. XVI Séc. XVIII Total geral 

acabar        1 1 

Achar       1 1 

Batizar     1   1 

Chegar 1     1 2 

Conhecer       1 1 

Encontrar       1 1 

Entrar       1 1 

ir  1       1 

Haver 1       1 

Imaginar       1 1 

ir fazer     1   1 

Mandar   1     1 

mandar chamar     1   1 

Nascer       2 2 

Ouvir 1       1 

Partir     1   1 

(se) fazer     1   1 

se satisfazer       1 1 

Talhar 1       1 

Tornar       2 2 

Vir       1 1 

Total geral 5 1 5 13 24 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion.pl
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion.pl
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion.pl
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de afligir na falta de fermosura? As diferenças são, que a liberdade em quem a tem, 

dura sempre, a fermosura não; naquela não tem domínio o tempo; nesta até se 

conhecem os instantes; semelhante à gala de uma flor, que não tem mais duração que 

um dia; e assim se vê que nas mulheres, a injustiça dos homens lhes tira a liberdade 

assim que nascem, e pouco depois lhes tira a fermosura o tempo, e de tal sorte, que 

nem restos lhes ficam do que foram, para se consolarem do que são; (...)”. (Reflexões 

sobre a vaidade dos Homens- séc. XVIII) 

(47) “Em o nascimento de uma fonte quem lançar qualquer porção de água diversa, 

esta há-de sair em brevíssimos instantes; porque aquelas águas continuamente estão 

mudando de si mesmas; elas são o sangue da terra, assim como o sangue são as águas 

do corpo: todas se mudam, e sucessivamente se renovam; as que vêm depois são outras, 

sem impressão alguma das primeiras; nem se pode imaginar, que cada porção de 

sangue vá deixando (como em memória, e penhor de si) alguma porção, ainda que 

pequena infinitamente; as partes não são extensíveis, ou divisíveis em infinito; assim 

que chegam a uma tal tenuidade, acaba-se a divisão.” (Reflexão sobre a vaidade dos 

Homens- séc. XVIII) 

Nos trechos (46) e (47), assim que deve ser considerada uma construção, pois 

representa um pareamento de forma e sentido. Ademais, em (46) e (47), tal 

microconstrução assume a mesma acepção, operando como conector temporal. Porém, 

em (46), o verbo subsequente à assim que (nascer) remete à transformação 

(SCHEIBMANN, 2002). Em (47), o verbo posterior à microconstrução (chegar) 

exprime um evento concreto ou abstrato (SCHEIBMANN, 2002).  

Ainda, com base nos valores da Tabela (11), constatamos no século XVIII um 

aumento não somente da frequência dos itens verbais que passaram a atuar na oração 

hipotática (temporal), mas também podemos afirmar que houve o aumento da 

produtividade dessa oração, em consequência do aumento de casos de assim que, 

exercendo função temporal.  

No que se refere à microconstrução assim que com sentido conclusivo, 

verificamos os seguintes itens verbais, conforme expõe a Tabela (12): 

 

 

 

 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion.pl
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Item verbal microconstrução assim que com sentido conclusivo 

 
Séc. 

XIII 

Séc. 

XIV 
Séc. XV 

Séc. 

XVI 

Séc. 

XVII 

Séc. 

XVIII 

Séc. 

XIX 
Total geral 

Ter   1         1 2 

Acabar  1 2           3 

Achar   1           1 

Acontecer     1         1 

Aparecer     1         1 

apresentar   2           2 

Batizar       2       2 

Caber         1     1 

Cair   2           2 

Começar       1       1 

Correr       1       1 

Cuidar 4             4 

Guarir 1             1 

Dar 1             1 

Deixar 1             1 

desatar    2           2 

Descer   1           1 

Dizer 1     1 2   1 5 

Eleger   1           1 

Entender 1   1   1     3 

Entrar 1             1 

envergonhar  1             1 

Espantar       1       1 

Estar   1           1 

Fazer 3 2           5 

Fender 1             1 

Ferir 1             1 

Ficar 2 1           3 

Ficaram 1             1 

filhar   1             1 

Fugir 1             1 

Guardar 1             1 

Haver 7 9           16 

Ir 3             3 

Julgar             1 1 

Mandar       1       1 

Morrer 1             1 

Mostrar         1     1 

Ordenar       1       1 

Ousar   1           1 

Ouvir   1           1 

Partir       1       1 

Pascar   1           1 

Perder 1             1 

Poder 3 12           15 
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poder haver           1   1 

querer ouvir 1             1 

Quiser   1           1 

Receber   2           2 

Remeter         1     1 

Saber 2 1           3 

Ser 3 9 2 4 3 1 2 24 

ter 

impedido 
      1       1 

Tiver   1           1 

tolher  1             1 

Tomar       1       1 

Tornar 1 1           2 

Untar   1           1 

Vencer 1             1 

Ver 1             1 

Vir 1     2 1     4 

Viver   1   1       2 

Total geral 49 57 5 18 10 2 5 146 

Tabela (12): Relação entre função da microconstrução assim que como conector conclusivo e o item 

verbal. 

Já a Tabela (12) revela a alta produtividade da microconstrução conclusiva assim 

que no começo da época arcaica do português, devido à grande frequência de itens 

verbais presentes nas orações adverbiais nas quais as microconstruções se encontravam. 

Assim, na Tabela (12), examinamos que, mesmo com uma queda na frequência desta 

microconstrução conclusiva durante o período mais moderno da língua, tal 

microconstrução esteve presente em todas as sincronias pesquisadas. Ademais, os 

números da Tabela (12) expõem que os itens verbais posteriores à microconstrução 

assim que são caracterizados pelos verbos ser e haver, como ilustram os exemplos (48) 

e (49): 

(48) “(...): Maria nao so foi a alma do mundo mais perfeita, mas de todas as obras do 

Creador se pôde dizer, que foi a mais excellente, e para encontrar alguma cousa de 

mais grande na natureza fo, necessario ir atè ao Autor da mesma natureza. Assim que é 

ella o objecto de um culto particular na Igreja, que atem sempre considerado como 

nossa Advogada junto de Deos celebrando seus titulos, suas vitudes, e sua gloria.” 

(Carta Pastoral- séc. XIX) 

(49) “Ley XXVIII como deue~ a co~sagrar o bispo e q(ua)ntos deue~ hy a seer Esleito 

algu~u~ q(ua)ndo ouu(er) de [seer] consag(ra)do deue a auer co~s[ig]o o sseu 

mayoral q(ue)ouuer de ffaz(er) e out(ro)s do(us) b(is)pos; [e se] 

acaecesse q(ue) aq(ue)lle no~ podesse s(ee)r aa co~sagraço~, ha de 

rrogar out(ro) q(ue) seia en sseu logar, assi q(ue) aia hy t(re)s b(is)pos e no~ meos. E 
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ta~tos deue~ hy a seer e no~ meos por estas rrazo~es: p(ri)meyram(e~)t(e) por 

rrene~brame~to da Santa Trijdade”. (Narrativas de Linhagem- séc. XIV) 

 Os trechos (48) e (49) indicam que assim que constituem um bloco monolítico 

de forma e função, e, portanto, é considerada uma construção. Ainda em (48) e (49), 

constatamos que assim que atua como conector conclusivo. Assim, os verbos visíveis 

nas clásulas hipotáticas (ser e haver) designam a existência de alguém ou alguma 

situação, sendo classificados como existenciais (SCHEIBMAN, 2002). 

As Tabelas (11) e (12) destacam um fator importante relativo aos itens verbais 

pertencentes à oração temporal e à conclusiva. Na Tabela (11), embora encontremos 

menor quantidade de itens verbais quando a microconstrução assim que assume papel 

temporal, a quantidade dos itens verbais se mantém equilibrada durante as sincronias, 

ou seja, entre os séculos XIII e XIX, inexiste um predomínio de determinados itens 

verbais da oração adverbial em relação à função temporal de assim que. Já na Tabela 

(12), constata-se uma hegemonia de alguns itens verbais da cláusula hipotática no que 

se refere ao sentido conclusivo atribuído à microconstrução assim que.  

Em nossa pesquisa, averiguamos os itens verbais dos contextos críticos, ou seja, 

dos contextos em que não há ainda a construcionalização de assim que, para investigar a 

escolha dos itens verbais antes do processo de construcionalização, como vemos na 

Tabela (13): 
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Itens verbais Séc.XIII Séc.XIV Séc.XV Séc.XVI Sec.XVII Séc.XIX 

Total 

geral 

Ter 

     
1 1 

Abrir 1 

     
1 

Acontecer 

 
1 

    
1 

Alçar 1 

     
1 

antolhar-se 1 

     
1 

contorbar 

[torvar] 1 

     
1 

Crer 1 

     
1 

Despovoar 

   
1 

  
1 

Dizer 

 
11 

    
11 

Fazer 1 1 

    
2 

Haver 5 1 1 

   
7 

Mandar 

 
1 

    
1 

querer  1 

     
1 

Resgatar 

   
1 

  
1 

Ser 9 1 2 

 
6 1 19 

Tirar 1 

     
1 

Total geral 22 16 3 2 6 2 51 

Tabela (13): Itens verbais antes da construcionalização de assim que. 

 

A partir do resultado da Tabela (13), constatamos a alta frequência dos itens 

verbais dizer e ser com 11 e 19 ocorrências, respectivamente. Esses casos são 

exemplificados abaixo:  

(50) “Ley IXª q(ue) q(ue)r diz(er) eua~gelho Auangello ta~to q(ue)r diz(er) come 

palaura u(er)dadeyra. E esto sse mostra eneste logar de q(ue) o fez Sanhoa~ne aua~ 

gelista en q(ue) co~ta o q(ue) N(ost)ro Sen(hor) Ih(es)u Cr(ist)o obrou q(uin)ta feyra da 

çea. E d[i]sse assy: q(ue) ante do dia da festa da pascoa 

sabendo N(ost)ro Sen(hor) Ih(es)uCr(ist)o q(ue) uij~ha a ssa ora en q(ue) passasse 

deste mu~do a sseu Padre como q(ue)r q(ue) elle amara os se(us) en este mundo e aa 

fim mostrou q(ue) os amaua mays: (...)”. (Narrativa de Linhagem- séc. XIV) 

(51) “Quen a Deus e a ssa Madre escarn[n]o fazer quiser, muito será gran dereito se ll' 

ende pois mal ve~er. E desto, se m'ascuitardes, vos direi, per com' oy´, un miragre mui 

fremoso, e creo que foi assi; que fez a que do lin[n]age deceu do bon Rei Davi, e tal 

miragre com' este de contar é u xe quer”. (Cantigas de Santa Maria- séc. XIII) 

 

 Nos exemplos (50) e (51) não constatamos a presença da microconstrução assim 

que, ou seja, há duas formas (construções diferentes): o advérbio assim e o pronome 

que. Ademais, vemos, nos trechos acima, os sinais ortográficos delimitando o término 

de uma oração e o início da próxima. Em (50), observamos o verbo dicendi (dizer) 

anterior ao advérbio; ao passo que, em (51), o item verbal precedente ao advérbio 

caracteriza-se pelo verbo existencial (ser).  
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É interessante salientar que em a alta frequência do item verbal ser ocorre tanto 

sem o processo de construcionalização de assim que quanto já efetuado a 

construcionalização da microconstrução conectiva com papel conclusivo, que sucede a 

partir do século XIII. Dessa maneira, não podemos asseverar que exista uma maior 

quantidade de um item verbal específico antes do contexto deflagrador da 

microconstrução conectiva e após tal microconstrução sofrer o processo de 

construcionalização.  

4.2.3.3. A posição da oração hipotática adverbial em relação à oração matriz

 Nossa pesquisa acerca da microconstrução assim que comprova que a mesma é 

empregada como conector conclusivo e temporal.
66

 É importante frisar que, embora tal 

microconstrução possua diferentes sentidos, não podemos afirmar a existência de duas 

microconstruções, posto que uma nova construção somente é criada a partir de 

mudanças no plano da forma e da função. Nos casos pesquisados, observamos que 

assim que, após o processo sofrer o processo de construcionalização, ao longo das 

sincronias alterou o plano da função, adquirindo um novo valor. Dessa maneira, temos a 

mudança construcional (TRAUGOTT &TROUSDALE, 2013). 

 Diante dessa análise, a fim de observar de maneira mais clara a função da 

microconstrução assim que e da sua localização na cláusula hipotática, examinamos a 

próxima Tabela:  

Oração iniciada por 

microconstrução assim que 

temporal 

Séc. 

XIII  Séc. XIV  Séc. XVI  Séc. XVIII 

 

Total geral 

antes
67

 da oração matriz 1 0 5 5 11 

depois
68

 da oração matriz 4 1 0 8 13 

Total geral 5 1 5 13 24 

Tabela (14): Relação de ocorrência da microconstrução temporal assim que em relação à posição da 

oração matriz. 

 A Tabela (14) indica que o lócus da oração hipotática tende a transcorrer após a 

oração matriz, com 13 ocorrências. Porém, a Tabela (14) também mostra que, somente 

                                                           
66

 A microconstrução assim que com valor anafórico será analisada em uma seção à parte. 

67
 A palavra antes denota que a oração adverbial causal localiza-se primeiro do que a oração matriz. 

68
 A palavra depois designa que a oração adverbial situa-se após à oração matriz. 
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no século XVI (final do período arcaico), a maioria da oração hipotática que se encontra 

a microconstrução assim que se situa antes da oração matriz, isto é, há predominância 

da posição anterior à oração matriz. As passagens (52) e (53) corroboram tais usos: 

(52) “Estava este repetindo-me vários versos, e a outros mais circunstantes. Assim que 

acabou, chegou-se hum rapaz a elle: e pelo ver tão perito nas relações, parecendo-lhe 

que citava dizendo Orações; lhe pedio, que lhe ensinasse os Artigos da Fe”. 

(Compendio narrativo do peregrino da America- séc. XVIII)       

(53) “O ser antigo não dá juízo a todos, antes o tira, porque o tempo insensivelmente 

vai destruindo o homem em todas as suas partes, e por mais, que o não sintamos, o que 

primeiro cansa, é o entendimento; porque este é como a força, que até um certo tempo 

cresce, até outro se conserva, e depois sempre vai diminuindo. Perdemos a inocência 

assim que entramos a ter uso de razão, e perdemos a razão assim que tornamos ao 

estado da inocência: uma e outra cousa são virtudes puras, e excelentes, mas 

insaciáveis”. (Reflexão sobre a vaidade dos homens- séc. XVIII)   

 Nos trechos (52) e (53), assim que simboliza um pareamento entre forma e 

função, e, portanto, deve ser considerada uma microconstrução com sentido temporal. 

No que se refere à composicionalidade, a microconstrução assim que torna-se menos 

transparente, visto que não transmite o somatório das partes da construção. Outro ponto 

importante caracteriza-se pela ordenação da microconstrução assim que, funcionando 

como conector temporal. Em (52), a cláusula hipotática se localiza antes da matriz, 

enquanto que, em (53), a oração adverbial localiza-se na posição prototípica, ou seja, 

depois da oração matriz. Entretanto, a Tabela (14) mostra que, apesar da grande maioria 

da microconstrução suceder após a matriz, há uma tendência de mudança, pois, entre o 

final da fase arcaico e da fase moderna, a quantidade de microconstruções residindo à 

margem esquerda do período aumenta.  

 Deste modo, de acordo com os valores provenientes da Tabela (14) relativa ao 

assim que com função temporal, analisamos a localização da oração hipotática, 

empregada com sentido conclusivo, para verificar se ocorre mudança na ordenação 

entre a oração matriz e a hipotática, conforme ilustrado na Tabela (15): 

 

 

 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4139
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Oração iniciada por 

microconstrução assim 

que conclusivo 

Séc. 

XIII 

Séc. 

XIV 

Séc. 

 XV 

Séc. 

XVI 

Séc. 

XVII 

Séc. 

XVIII 

 

Séc. 

XIX 

 

Total 

geral 

antes
69

 da oração matriz  12 4 1 15 10 2 

 

5 

 

49 

depois
70

 da oração da 

oração matriz 37 53 4 3 0 0 

 

0 

 

97 

Total geral 49 57 5 18 10 2 

 

5 

 

146 

Tabela (15): Relação de ocorrência da microconstrução conclusivo assim que em relação à posição da 

oração matriz. 

Já na Tabela (15), além de confirmarmos a redução no uso da microconstrução 

assim que com valor conclusivo, presenciamos a mudança sintática na posição de tal 

microconstrução. Assim, vemos que nos séculos mais antigos da língua existe um 

predomínio da posição da oração hipotática após a matriz; contudo, nas sincronias mais 

modernas, os poucos casos encontrados da microconstrução assim que, atuando como 

conector conclusivo, observamos que a oração hipotática passou a se localizar antes da 

oração matriz, como exibem os exemplos a seguir:   

(54) “E note-se muito que de nenhuma cousa faz Bandarra tão freqüente menção como 

destas chagas de Cristo, e destas armas de Portugal, a cuja virtude atribue sempre as 

maravilhas que escreve, para que não venha ao pensamento de algum rei da Europa, 

ou do mundo, cuidar que pode êle ser o sujeito destas profecias. Assim que, resumindo 

tudo o que fica dito, e deixando outras cousas futuras e ainda não cumpridas, que 

Bandarra profetizou de El-rei D. João, as principais e de maior vulto são sete: (...)”. 

(Cartas- séc. XVII)   

(55) “Os Mouros, nom se lhis olvidava aquelo por que ali veeram, ca eles refrescavam 

cada vez dos mogotes que estavam folgados, e feriam os Portugueeses a 

destro e a seestro, assi que o aficamento era tamanho de todas partes que home nom 

poderia mostrar.” (Narrativa do livro de linhagem- séc. XIV)  

As passagens (54) e (55) apontam a existência da microconstrução conectiva 

assim que, dado que observamos um bloco único de forma e sentido. Ainda em (54) e 

em (55), essa microconstrução atua como conector conclusivo, posto que conecta as 

orações, permitindo a sequência de ideias. Em (55), a microconstrução explica as 

consequências de uma ação ou de um fenômeno antes da oração matriz. Verificamos 

que essa posição anterior à principal se estabelece como mais frequente a partir do 

                                                           
69

 A palavra antes denota que a oração adverbial causal localiza-se primeiro do que a oração matriz. 

70
 A palavra depois designa que a oração adverbial situa-se após à oração matriz. 
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século XVI. Ao invés disso, na época arcaica, o lócus de assim que residia após a 

oração matriz.  

Deste modo, observamos que a microconstrução assim que com valores 

conclusivos e temporais tendem a alterar sua localização em relação à principal de 

forma similar, uma vez que há um deslocamento visível nas Tabelas (14) e (15) em 

direção à margem esquerda da oração, ou seja, no início da oração. Podemos traçar um 

ponto em comum com a ordenação da microconstrução já que, exercendo função causal. 

Embora a microconstrução conectiva causal já que prevaleça em sua grande parte nas 

sincronias pesquisadas, conforme ilustra a Tabela (7), ratificamos um crescimento da 

microconstrução ocupando posição anterior à oração matriz. 

4.2.3.4. A microconstrução assim que anafórica  

 Houve 11 ocorrências de assim que desempenhando função anafórica no século 

XVII. Esses usos não podem ser considerados como instâncias da rede construcional 

[[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA, porque a união de assim e que é ainda mais forte, a 

forma não liga orações, mas sim porções maiores do texto, como mostram os exemplos 

abaixo: 

(56) “Para que a do rio dos Amazonas fosse com maior utilidade dos moradores, 

propus ao Capitão-mor do Pará, Feliciano Correia, e ao sargento-mor, Manuel Gomes, 

e ao cabo da tropa, Vital Maciel, que eles escolhessem o tempo e o lugar, por onde lhes 

estivesse melhor fazer a entrada, e por onde entendessem que haveria mais escravos, e 

assim estava assentado; mas suspendeu-se a jornada pelas causas que tenho referido, 

mandando o Governador que a tropa não partisse enquanto a do Pacajá não chegava, 

e que com a mesma gente e canoas fosse socorrida, como foi; e por se ter passado 

naquele tempo a monção de entrar pelo rio, se dilatou até esta primavera. Assim que, 

Senhor, a causa de não se haver feito resgate considerável nestes anos foi porque o 

Governador, e os do governo do Maranhão e Pará, quiseram que as entradas se 

fizessem a outras partes, de onde esperavam maiores interesses; (...)‖. (Cartas- séc. 

XVII) 

(57) “(...); e que, apesar de tudo isto, seja tão poderoso o demônio neste Estado, e V. M. 

tão mal servido nele, que os que mais nos deveram favorecer, e ainda compadecer-se 

de nossos trabalhos, por não dizer edificar-se da constância e alegria com que os vêem 

padecer e desprezar, esses sejam os que nos têm posto no maior trabalho de todos, 

perturbando nossas missões, impedindo o remédio e salvação de tantas almas, e sobre 

tudo a quietação das nossas, principalmente da minha que é a mais fraca, sendo-me 

necessário andar com pleitos e requerimentos e informações, e ainda descer ao 

particular de escrever vidas e procedimentos alheios, de que só Deus é verdadeiro juiz, 

e o que eu não posso fazer sem grande, pena e ainda escrúpulo, posto que tudo o que 
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digo, Senhor, é sem paixão nem ódio algum contra as pessoas de quem falo, e somente 

porque V. M. não pode deferir ao remédio que pedimos sem ser inteiramente 

informado, e esta informação se não pode fazer sem nomear as pessoas que nos 

encontram, e as causas e interesses que a isto as movem, para que se atalhem. Assim 

que, Rei e Senhor, V. M. mande considerar se é bem que estes índios sirvam a Deus, a 

V. M., à república, aos pobres, e à conservação de muitos outros índios; ou que, 

desprezados todos estes respeitos, sirvam com tantas ofensas de Deus aos interesses de 

um só homem, que é o que sempre fizeram e fazem.‖ (Cartas- séc. XVII) 

 Os trechos (56) e (57) exemplificam um uso anafórico da construção assim que, 

diferenciando-se das funções conclusivas e temporais pertencentes à rede construcional 

[[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA. Em (56) e (57), assim que possui função anafórica, uma 

vez que retoma algo já dito anteriormente. Essa reativação do referente nesse caso 

realizou-se por meio da referenciação anafórica. No excerto (56), antes do uso da 

expressão assim que, o autor explicitou os problemas que ocasionaram na não resolução 

do resgate. Em (57), há uma argumentação do motivo pelo qual o autor pensa de tal 

forma. Essa forma não introduz necessariamente uma oração hipotática adverbial ou 

coordenada conclusiva. Pode se apresentar no início de um período simples. 

 Segundo Gonçalves et al. (2007: 98), o elemento assim, atualmente classificado 

como advérbio de modo, possui em sua origem latina a função adverbial. Este item 

origina-se de duas palavras latinas, a saber: ad e sic. De acordo com o autor supracitado, 

o elemento ad operava tanto como preposição, com sentido de aproximação no tempo 

ou no espaço em direção a ou para, quanto intensificador das formas adverbiais, tais 

como em adpost, adpressum; dando um sentido de aproximação, direção ou adição.  O 

elemento sic, por sua vez, provém do antigo seic, designado como advérbio modal 

“dessa maneira”.  

 Conforme afirma Martelotta (1996), o termo latino sic contém função dêitica e 

exprime um posicionamento espacial em relação aos interlocutores, assim como o termo 

ce encontrado nas línguas itálicas e associado aos pronomes demonstrativos latinos, tais 

como hic(e) (este) e illic(e) (aquele), e aos advérbios retirados de temas demonstrativos, 

tais como sic(e) (assim), tunc(e) (então) e nunc(e) (agora). Desse modo, confirmamos 

que, desde a formação do elemento assim, o mesmo ainda estabelece funções dêiticas.  

 Com base na procedência da palavra assim, torna-se mais nítida a manutenção 

de seu valor dêitico. Contudo, em (56) e (57), a função exercida pela construção assim 
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que é anafórica. Dessa maneira, verificamos a mudança do elemento assim de dêitico 

para executar, no século XVII, papel de organizador textual, atuando como elemento 

anafórico. Cosoante Neves (2000: 242), apesar dos advérbios de modo constituirem 

uma categoria não-fórica, o advérbio assim, que indica modo, possui natureza 

pronominal, tendo valor como referenciador textual, como ilustra o exemplo abaixo:   

(58) “Não se custa dizer ‗sim senhor, padrinho‘. No meu tempo de rapaz era ASSIM
71

 

que se dizia. (assim = desse modo que acaba de ser indicado- anáfora).”
72

 

 No fragmento (58), o uso do advérbio assim aponta para um elemento já 

mencionado anteriormente. Embora, em (58), não presenciemos de fato o uso da 

microconstrução conectiva assim que, podemos considerar esse um caso de contexto 

crítico na formação da microconstrução, visto que localizamos o advérbio no final da 

oração e o encaixe de uma oração restritiva, destacamos o estudo funcionalista de Silva 

(2003) com base no elemento nuclear assim, que contribui para o entendimento da 

formação da microconstrução assim que.  

Como propõe Silva (2013:35)
73

, temos dois valores para o elemento assim de 

base anafórica. O primeiro remete ao valor conclusivo e o segundo, ao valor temporal. 

Ainda segundo Silva (2013), tais valores são encontrados desde o português arcaico. 

Contudo, é importante salientar que Silva (2013) analisa somente o elemento assim, ou 

seja, a pesquisa se estende à detecção de trajetórias históricas de categorias em 

perspectiva mais atômica. Nosso trabalho apresenta uma análise mais abrangente, uma 

vez que leva em consideração uma concepção mais ampla de contexto, incorporando o 

entorno linguístico (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013).   

Como os exemplos (56) e (57) indicam o papel anafórico da microconstrução 

assim que, observamos um deslocamento semântico em direção ao discurso por fazer 

referências ao mundo textual. Essa mudança de sentido se deve ao processo metafórico 
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 Item em negrito marcado pela própria autora.  
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 Exemplo da autora.  
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 Dissertação de Mestrado. Disponibilizada eletronicamente pelo site: 

http://tede.biblioteca.ufpb.br/bitstream/tede/6396/1/ArquivoTotal.pdf (maio/ 2017) 
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(cf. MARTELOTTA, 1996) e a questão da (nova) inferência efetuada pelo 

leitor/ouvinte.  

Ainda nas passagens (56) e (57), as microconstruções investigadas, por atuarem 

como conectivos (anafóricos), ou seja, por recuperarem trechos maiores do texto e, ao 

mesmo tempo, operarem como um conector conclusivo, iniciando uma cláusula 

hipotática, afirmamos que a microconstrução assim que mantém um link de herança (cf. 

HILPERT, 2014) com uma construção mais esquemática (abstrata): [[Xque]CONECT (Y) 

VP] CLÁUSULA  

De acordo com Traugott e Trousdale (2013:61), o inventário de construções está 

estruturado e pode ser representado em termos de uma “rede taxonômica” de 

construções, em que cada construção representa um “nó” na rede. Ainda, segundo os 

autores supracitados, as construções formam uma rede e estão ligadas por relações de 

herança que motivam muitas das propriedades de construções particulares. Esses  links 

de herança podem ser parcialmente arbitrários, mas também parcialmente previsíveis, 

ou seja, eles podem ser parcialmente motivados e „influenciar-se mutuamente mesmo 

quando eles não interagem mutuamente‟.  

4.2.3.5. A formação da microconstrução conectiva assim que 

 A microconstrução conectiva assim que, conforme  mencionado na formação das 

microconstruções conectivas uma vez que e já que, transcorreu de forma lenta e gradual 

por meio de micropassos, ou seja, uma sucessão de neoanálises que conduziram a 

mudança no âmbito da forma e do conteúdo (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013). As 

tabelas (1) e (8) revelam que há contexto deflagrador da microconstrução assim que já 

no século XIII, ou seja, o surgimento dessa microconstrução realizou-se de maneira 

antecipada, se compararmos à microconstrução uma vez que.  

 Ademais, consideramos que a microconstrução assim que se sucedeu a partir do 

processo de chunking (BYBEE, 2010) entre o advérbio assim e o que. Deste modo, 

devido à aproximação sintática do advérbio, que residia no final da oração matriz, e do 

elemento que, que inicia a oração encaixada, passou a ser assimilado como bloco de 

forma e de função, contribuindo no processo de construcionalização da 

microconstrução, como mostra a Figura em seguida: 
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Figura (13): A formação da microconstrução conectiva assim que 

 

Na Figura (13), vemos os micropassos que geraram a microconstrução assim 

que. De acordo com os dados apresentados nas Tabelas (1) e (8), embora o processo de 

construcionalização tenha ocorrido no começo do período arcaico, constatamos que 

quase um terço das ocorrências no século XIII corresponde às formas assim e que, isto 

é, muitos casos ainda não haviam sofrido o processo de construcionalização. Assim, 

somente no decorrer dos séculos, averiguamos uma queda no número de casos não-

construcionalizados.  

Uma observação importante refere-se à redução na quantidade da 

microconstrução assim que. Esse resultado está diretamente ligado à diminuição das 

ocorrências da microconstrução conectiva assim que com papel conclusivo nas 

sincronias mais modernas, conforme analisado nas seções acima. Porém, embora nos 

séculos atuais a microconstrução assim que não atue mais como conectivo conclusivo, 

inferimos, com base na Tabela (8), o crescimento da frequência da microconstrução 

assim que exercendo função temporal.   

Salientamos que, da mesma maneira que ocorreu com as microconstruções 

conectivas uma vez que e já que, a formação da microconstrução assim que não se deu 

somente na forma, ou seja, a junção do advérbio assim e o item que não ocorreu apenas 

na estrutura, ou seja, no plano da forma. Houve também uma motivação semântico-

pragmática para a ideia de tempo devido ao processo metafórico. Essa mudança no 

sentido da microconstrução sucede por meio da transferência metafórica. Deste modo, 

conceitos mais concretos, passam por um processo de abstratização, alcançando 

conceitos mais abstratos e complexos.  



136 

 

Assim, como as microconstruções uma vez que e já que, em consequência do 

mecanismo metafórico, atestamos também uma mudança de função de assim que, 

passando de um valor de modo para um valor temporal e conclusivo. Em relação à 

mudança de sentido de assim  que, julgamos que o elemento assim  foi recrutado a 

preencher o slot (X) da construção [Xque]CONECT por analogia com antes que e depois 

que, ganhando valor de tempo. No que tange ao valor conclusivo, deduzimos que o 

conector conclusivo é inferido como uma conversação/situação finalizada a partir da 

anterior. Dessa forma, há o tempo1 e o tempo2 , sendo que o último se relaciona com o 

encerramento da conversação anterior, caracterizando como um processo metafórico. 

Em suma, a metafóra assume grande importância na ressignificação da microconstrução 

construção assim que, exercendo papel de  conector textual conclusivo.  

4.2.3.6.  A rede esquemática da microconstrução assim que 

De acordo com as Tabelas (1) e (8), detectamos a troca de funções da 

microconstrução assim que. Nos primeiros séculos pesquisados, a microconstrução 

possui valor (prototípico) conclusivo, como mostra a Figura (14):  
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Figura (14): Rede esquemática (construcional) da microconstrução assim que entre os séculos XIII e 

XVII 
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A Figura (14) expõe a rede construcional da microconstrução assim que entre os 

séculos XIII e XVII. Nestes contextos, a microconstrução funcionava frequentemente 

como conector conclusivo. É importante frisar que tal microconstrução, mesmo 

apresentando uso anafórico, ainda mantém valor conclusivo e, por isso, conecta-se ao 

subesquema [Xque]CONCLUSIVO que, por sua vez, associa-se ao subesquema [[Xque] (Y) 

VP]CLÁUSULA  PARATÁTICA. Devido aos diferentes processos de correlação das orações, os 

subesquemas [[Xque] (Y) VP]CLÁUSULA  PARATÁTICA  e [[Xque] (Y) VP]CLÁUSULA 

ADVERBIAL  possuem nós diferentes, porém estão vinculadas à uma construção ainda mais 

abstrata, denominada [[Xque] CONECT (Y) VP]CLÁUSULA, por meio de um link de herança, 

que abrange as conjunções coordenadas e conectores adverbiais.  

 Conforme verificamos na Figura (14), uma linha uniforme une a 

microconstrução assim que ao subesquema [Xque]CONCLUSIVO, apontando o valor 

protípico da mesma. Contudo, como encontramos alguns casos temporais no século 

XVII em que a microconstrução funciona como conector temporal, verificamos também 

na rede construcional um linha tracejada, ligando a microconstrução assim que ao 

subesquema [Xque]TEMPORAL. 

  No século XVIII, a organização da rede modifica-se, uma vez que um novo 

valor semântico é atribuído à microconstrução assim que, como ilustra o quadro abaixo: 
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Figura (15): Rede esquemática (construcional) da microconstrução assim que entre o século XVIII e o 

século XIX. 
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 Diante dos contextos mostrados, no século XVIII, a microconstrução assim que 

passa a ocupar uma posição periférica em relação ao subesquema [Xque]CONCLUSIVO, 

visto que a microconstrucão, por sofrer processo de mudança construcional, torna-se 

mais frequente atuando como um conectivo adverbial temporal. Porém, mesmo com a 

migração da microconstrução de [Xque]CONCLUSIVO para [Xque]TEMPORAL, a 

microconstrução ainda mantém uma conexão periférica (menos prototípica) com o 

subesquema [Xque]CONCLUSIVO.   

 Conforme cita Bybee (2010:01), apesar da superficial regularidade na estrutura 

da língua, assim como as dunas, a língua sofre variações ao longo do tempo. A 

mobilidade retratada na rede construcional a partir dos constructos uma vez que, já que 

e assim que mostra a língua como um sistema adaptativo complexo, uma vez que exibe 

grande quantidade de variação e gradiência. A gradiência se refere ao fato de que muitas 

categorias são difíceis de distinguir, normalmente porque a mudança ocorre de forma 

gradual. Já a variação relaciona-se ao fato de que unidades e estruturas da língua exibem 

variação no uso sincrônico, usualmente ao longo dos caminhos de mudança que criam a 

gradiência.   

4.3. A integração entre cláusulas
74

 e as microconstruções conectivas 

 Com base no funcionalismo clássico, revisitamos a teoria de integração entre 

cláusulas, proposto por Hopper e Traugott (1993 [2003]), em que o processo de 

articulação das orações segue a trajetória unidirecional, conforme reapresentamos 

abaixo: 

parataxe > hipotaxe > subordinação 

Contudo, a partir de um exame mais criterioso sobre as funções exercidas pelas 

microconstruções uma vez que, assim que e já que no decorrer das sincronias, 

constatamos a importância de investigar não somente o processo de construcionalização 
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 Para aprofundamento deste conteúdo, em sua tese de doutorado, Cezario (2001) aborda sobre os graus 

de integração entre a cláusula principal e a subordinada com base no referencial teórico Funcionalista 

Norte-Americano. 
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sofrido por tais microconstruções, mas também no que concerne à descrição de um 

diferente processo de articulação dessas orações.  

  Segundo o processo de construcionalização das microconstruções examinadas 

sucedeu na língua portuguesa, a estrutura sintática das orações passou por alterações 

relevantes, como mostram os exemplos (59) e (60): 

(59) “Estev' o moç' o vaso na fe~estra lavando, e deitou-sse de peitos, e foi ja que 

pesando mais de la cinta suso; foy o dem' o puxando da outra part', e fora pela pena 

caya”. (Cantigas de Santa Maria- séc. XIII) 

(60) “(...); admittidas pelos maiores Politicos, e mais imparciaes  Filosofos, eu posso 

dizer que não merecerá o nome nem de bom Politico , nem de verdadeiro Filosofo o que 

não amar , nem respeitar o Christianismo , nem sentir interesse em o proteger, e 

sustentar. Decida o bom siso destas verdades, já que não reconhecem outro Tribunal os 

Filosofantes do tempo”. (A verdade- séc. XIX) 

 Em (59), verificamos que não há ainda a formação de uma microconstrução 

conectiva, visto que os elementos já e que não constituem um todo de forma e sentido. 

No que se refere à questão sintática, observamos que o advérbio já se encontra em uma 

oração, enquanto que o que se localiza na oração seguinte, pois, embora estejam 

próximos fisicamente, já e que não participam da mesma oração, ou seja, o elemento 

que pertence a uma oração adjetiva. No entanto, no exemplo (60), observamos a 

presença da microconstrução já que, dado que a mesma compreende um novo 

pareamento de forma e sentido, comportando-se como um conector causal.  

Diferentemente de (59), a microconstrução já que, em (60), não está encaixada 

na oração anterior; ela estabelece um elo de interdependência com a oração núcleo. 

Diante disso, averiguamos uma mudança sintática a partir do processo de 

construcionalização das microconstrução. Antes de tal processo, em (59), a combinação 

entre as orações reflete o encaixamento de uma oração subordinada em uma matriz. 

Porém, após a construcionalização, originou-se um elo clausal, com a criação de uma 

oração hipotática, como exemplificado em (60). Nesse caso, detectamos um 

“deslocamento” sintático de já em direção ao que, sendo interpretado como um token.   

Julgamos que essa reestruturação sintática, após o contexto deflagrador da 

microconstrução, está intimamente ligada ao processo cognitivo geral denominado 

chunking (cf. Bybee, 2010). Tal processo caracteriza-se por sequências de unidades 
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utilizadas juntas formando unidades mais complexas. Dessa forma, a combinação de 

palavras repetidas é associada na cognição como um bloco único. No excerto (60), a 

microconstrução já que exemplifica essa mudança na organização sintática e semântica, 

visto que a mesma possui valor adverbial (causal), participando de uma oração 

hipotática.  

Outro fator que auxilia no processo de apreensão das construções já e que como 

um bloco único de sentido e forma se refere ao mecanismo de neoanálise, que resulta na 

elaboração de novas estruturas. Segundo Traugott e Trousdale (2013), uma nova 

interpretação feita a partir das construções já e que sucede no nível do token, gerando 

um mismatch
75

 entre pragmática e sintaxe. Essas atribuições repetidas de valor igual ou 

semelhante a constructos similares levaram ao desenvolvimento de uma leitura 

convencionalizada de valor causal e de construcionalização. Assim, a neoanálise (no 

âmbito semântico e morfossintático) resulta em outros types de microconstrução, como 

veremos mais detalhadamente no capítulo de análise, quando também abordaremos 

sobre a questão da analogização.  No caso (60), uma sucessão de pequenas neoanálises, 

isto é, uma série de mudanças construcionais observadas antes do processo de 

construcionalização norteou a criação da microconstrução já que.  

 Com base no processo de chunking e no mecanismo de neonanálise, 

comprovamos também a transformação no encadeamento da cláusula e na formação da 

microconstrução assim que, conforme ilustram os trechos a seguir:  

(61) “O que a Santa Maria der algo ou prometer ... E andou primeiro França, segundo 

com' aprendi, u fez Deus muitos miragres por elas; e foi assy que depois a Ingraterra ar 

passou e, como' oy´, (...)”. (Cantiga de Santa Maria- séc. XIII)  

(62) “E Maria Cleophas, que S. João em seu Evangelho chama irmã da Mãi de Jesus 

Christo, segundo o uso commum dos Judeos, não era senão sua cunhada, por ser irmã 

de S. José, e por conseguinte tia putativa de Jesus Christo. 

Assim que os seis filhos de Cleophas, irmão de S. José, erão primos co-irmãos de Jesus 

Christo putativos, porque Jesus Christo só era Filho da Santíssima Virgem Maria 

desposada com S. José; (...)”. (Carta Pastoral- séc. XIX) 

(63) “E já nestes comenos se chegava o tempo que queria o Senhor que, acabando este 

misero desterro, fosse a gozar de Deus, e visitando-o com umas febres agudas e com 

                                                           
75

 O termo mismatch pode ser traduzido aqui como “desajuste” ou “incompatibilidade”.  



143 

 

uns agastamentos de coração mui contínuos, em mui breve, como corpo gastado, o 

puzeram em tal estado do coração que elle mesmo conheceu (ainda que nós outros nos 

parecia o contrario) que estava mui propinqua sua morte. Assim que uma manhã, 

estando nós outros bem descuidados deste seu propósito, mandou chamar ao seu 

çonfessor, (...)”. (Cartas Avulsas- séc. XVI) 

No trecho (61), existem de duas construções isoladas: assim e que. Observamos 

a presença de uma oração restritiva iniciada pela construção que, comportando-se de 

maneira dependente (presa) em relação à oração núcleo. Já em (62), vemos que a 

microconstrução assim que tem valor conclusivo, ou seja, encontramos uma junção 

coordenativa. Porém, em (63), confirmamos que a (mesma) microconstrução assim que 

possui função temporal. Dessa forma, a microconstrução se integra por meio da 

hipotaxe.  

As distintas acepções da microconstrução assim que e, por consequência, as 

modificações nas estruturas sintáticas das orações nos exemplos (61), (62) e (63) 

corroboram a visão holística da linguagem defendida por Traugott e Trousdale (2013). 

Estudos sobre mudança construcional e construcionalização (cf. Traugott e Trousdale, 

2013) e sobre as construções e a rede linguística (cf. Hudson, 2007) defendem a 

linguagem, assim como outros sistemas cognitivos, como por uma rede de nós e links 

entre nós.  

Essa perspectiva radial da linguagem e da estruturação das construções a partir 

de um modelo hierárquico opõe-se à organização linear de vinculação das cláusulas 

dessa perspectiva da gramaticalização (HOPPER & TRAUGOTT, (2003 [1993]). Nela, 

o mecanismo de junção das orações se sucede por meio de um continuum linear, 

diferindo nos quesitos de dependência e encaixamento.  

No entanto, de acordo com exemplos citados, a proposta de um cline que vai de 

orações paratáticas até às orações subordinadas, passando pelas hipotáticas (cf. Hopper 

& Traugott, (2003 [1993]) e que aponta o grau de conectividade das orações se 

contrapõe ao resultado da integração entre as orações em que as microconstruções uma 

vez que, assim que e já que estão presentes. Em (59) e (61), antes da formação das 

microconstruções já que e assim que, a articulação entre as orações se construia pela 

subordinação e, no decorrer do processo de construcionalização, as microconstruções 

conectivas passam a atuar como conectores adverbiais ou coordenativos.  
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Deste modo, certificamo-nos de que o esquema linear unidirecional, postulado 

por Hopper e Traugott (2003 [1993]), não se aplica nesses casos, ou melhor dizendo, 

tudo indica que o esquema linear unidirecional  não se aplica à formação de inúmeras 

orações hipotáticas e paratáticas numa perspectiva construcional. O processo de 

construcionalização das microconstruções conectivas, juntamente com a trajetória das 

articulações entre as orações, transcorre de maneira radial. Ademais, o conceito de 

chunking e de neoanálise contribui para a explicação da criação das microconstruções e 

para as novas redefinições da relação inter-clausal, conforme vistos nos exemplos entre 

(59) e (63).  

Essa pesquisa vai ao encontro das premissas da abordagem construcional que diz 

que a mente é holística e que as construções nascem de outras a partir de diferentes 

processos cognitivos ligados à neonálise feita pelos usuários da língua. Assim, se 

palavras que aparecem muito frequentemente próximas podem se juntar formando 

chunks ou se inferências podem ser feitas a partir de vários elementos da memória rica, 

não há porque razão buscarmos um sentido unidirecional para as mudanças que elevam 

a novas construções.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Nesta tese de doutorado, apresentamos uma análise acerca dos processos de 

construcionalização sofridos pelas microconstruções uma vez que, já que e assim que, 

bem como um maior esclarecimento do processo de construcionalização, da mudança 

construcional e do modelo construcional (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013; 

TRAUGOTT, 2015), sob a égide da Linguística Funcional Centrada no Uso. Assim 

sendo, este trabalho tem importância fundamental, visto que aborda os processos 

cognitivos gerais de categorização, chunking, analogia, memória rica e associação 

transmodal, que auxiliaram no discernimento das mudanças linguísiticas e, por 

consequência, na formação microconstruções conectivas uma vez que, assim que e já 

que. Nesse caso, a categorização trata de novas construções que são classificadas em 

paradigmas já existentes. Por exemplo, a microconstrução uma vez que se enquadra no 

paradigma dos conectores hipotáticos que derivam de uma locução adverbial 

(temporal), juntamente com o que, assim como a microconstrução já que , desde que, 

dentre outras. No processo denominado chunking, os pronomes adverbiais e o elemento 

que passaram a constituir um “bloco” de forma e significado, sendo interpretado como 

um conector hipotático, devido à repetição da proximidade sintática entre as orações 

finalizadas por (advérbios) e as orações subordinadas, iniciadas pelo que. A analogia 

transcorre pelo processo em que construções são geradas a partir de unidades anteriores. 

Desse modo, podemos inferir a relação entre analogia e transferência metafórica dos 

itens adverbias utilizados na formação das microconstruções conectivas. A memória 

rica se refere a como os itens são arquivados na memória nas representações já 

existentes, explicando melhor, como as (novas) construções são ordenadas nas 

categorizações mentais. A associação transmodal compreende que a forma e o sentido 

estão vinculados a fim de formar um signo linguístico.  
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Ademais, investigamos a formação dos conectores assim que, uma vez que e já 

que a partir de uma pesquisa histórica da rede construcional dos conectivos, que são 

oriundos da construção mais esquemática [[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA. Buscamos 

esclarecer a relação entre rede de construções e link de herança (HILPERT, 2014; 

GOLDBERG, 1995) e noção de construção, sendo um pareamento entre forma e 

sentido. Deste modo, com base nas definições acima apontadas, atestamos que o 

processo de construcionalização gramatical conduz a mudança de três fatores, a saber: 

produtividade, esquematicidade e composicionalidade (TRAUGOTT & TROUSDALE, 

2013).  

 Em relação à esquematicidade, por meio dos dados obtidos, averiguamos a 

ampliação da frequência das microconstruções pesquisadas, visto que observamos o 

recrutamento de certos advérbios temporais a fim de preencher o slot da construção 

[Xque]CONECT, como os advérbios já e uma vez (já que e uma vez que); e, em outros 

casos, verificamos que diferentes advérbios (como o de modo assim), por meio do 

processo de analogização, foram arrolados também para ocupar o slot (X) da construção 

[Xque]CONECT. Assim, corroboramos tanto o aumento da produtividade da construção 

[Xque]CONECT, em consequência alto número de elementos recrutados a preencherem o 

slot dessa construção, quanto o crescimento da esquematicidade da rede construcional 

[[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA, visto que a elevação na quantidade de itens 

selecionados a ocuparem o slot X mostra o alargamento na extensão da rede 

construcional e a sua maior esquematicidade. A composicionalidade refere-se à 

transparência entre a forma e o significado, ou seja, se a soma dos componentes que 

compõe as microconstruções estudadas representa o todo de sentido da construção. 

Dessa maneira, vemos que assim que, uma vez que e já que tornam-se opacas, pois as 

partes que as constituem (advérbio +que) não designam seu significado.  

 Por meio dos resultados das sincronias, atestamos que as microconstruções 

assim que e já que sofreram processo de construcionalização desde o começo do 

período arcaico, enquanto que a microconstrução uma vez que se construcionalizou no 

século XVII. Com base na frequência, comprovamos também a baixa ocorrência de uma 

vez que na língua portuguesa, se compararmos as outras microconstruções analisadas. 

Os dados indicam que há apenas 5 casos construcionalizados de uma vez que na fase 
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moderna, ao passo que, o número de ocorrência das microconstruções assim que e já 

que, durante o século XIII e XIX, perfaz um total de 181 e 54 dados, respectivamente. 

Assim sendo, certificamo-nos do aumento da rede construcional [[Xque]CONECT (Y) VP] 

CLÁUSULA com a inserção dos novos itens elencados a ocuparem o slot X.   

Destarte, podemos afirmar que a escolha na investigação das microconstruções 

assim que, uma vez que e já que deve-se aos seus fatores em comum. No plano da 

forma, comprovamos a mesma estrutura Xque. No que tange à função, já que e uma vez 

que têm como base elementos de valor temporal (já e vez) ao passo que assim que, 

embora não possua elemento de origem temporal, em uma de suas acepções, apresenta 

tal valor desde os seus primeiros usos (assim que equivale a quando). Assim posto, as 

microconstruções uma vez que, assim que e já que mantêm uma origem semelhante, 

dado que elas advêm da estrutura advérbio + que (SANTOS & CEZARIO; 2017). 

Ademais, frisamos que essas microconstruções exercem papéis conectivos, introduzindo 

as cláusulas hipotáticas. A fim de uma melhor visualização das similaridades entre as 

microconstruções estudadas, exibimos a Figura (16):  

 

Figura (16): A relação entre as microconstruções assim que, uma vez que e já que e seus aspectos 

comuns. 

Conforme ilustra o diagrama acima, a intersecção entre os conjuntos, sinalizada 

pelo espaço tracejado, engloba os pontos partilhados entre as três microconstruções 

analisadas tanto no âmbito forma (Xque) quanto em relação ao link semântico com a 

noção de tempo. Dessa forma, trabalhamos com duas microconstruções que nascem 
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com um dos elementos tendo noção temporal e ganham valor causal por extensão 

metafórica; e outra microconstrução que tem valor temporal.
76

 

 Com base no percurso histórico das microconstruções uma vez que, assim que e 

já que, examinamos os contextos críticos (ou atípicos) dessas novas microconstruções. 

E, a partir dessa análise, constatamos que as mudanças das novas microconstruções 

alteram a rede construcional [[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA, gerando novos nós (e, 

consequentemente, links). Por sua vez, essas mudanças produzem, ao longo das 

sincronias, uma reconfiguração dos nós e dos links na rede construcional.  

 É importante salientar que, por meio da investigação da rede construcional 

[[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA, delineamos o grau de esquematicidade (parentesco) das 

construções, bem como comprovamos a presença dos mecanismos de mudança 

(neoanálise e analogização) no processo de construcionalização. Deste modo, vemos 

que após a redistribuição da rede construcional [[Xque]CONECT (Y) VP]CLÁUSULA, uma 

vez que e já que ganharam novos sentidos, tais como causa e condição, por meio das 

inferências criadas por metáforas tendo como base o tempo. Se observarmos os dados 

pertencentes ao século XIII, já que era utilizada como conector causal, mas somente no 

século XVI vemos um caso em que a microconstrução conectiva já que atua como 

operador condicional.  

Esse resultado demostra que, ao contrário de uma vez que, que funciona de 

forma recorrente como conector condicional, visto que, tal microconstrução funciona 

como elemento condicional em 4 casos, dos 5 construcionalizados durante a época 

moderna da língua portuguesa, já que trabalha prototipicamente como um conectivo de 

valor causal. Concluímos, assim, que as microconstruções uma vez que e já que 

ocorrem em distribuição complementar. Ademais, por meio do estudo histórico da 

formação da microconstrução assim que, deduzimos casos em que, além do significado 

conclusivo e temporal, encontramos também ocorrências, no século XVIII, do conector 

assim que com valor anafórico. Porém, enfatizamos que no português atual o sentido 

anafórico atribuído ao assim que desapareceu.  

                                                           
76

 (e também conclusivo, por extensão metafórica). 
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 Diante do exposto, o exame de já que, uma vez que e assim que, entre os séculos 

XIII e XIX, revela os contextos críticos, ou seja, os contextos que não havia a formação 

ainda de tais microconstruções e os contextos que levaram à construcionalização. Dessa 

maneira, os períodos arcaico e moderno tornam-se primordiais para a explicitação 

dessas microconstruções como um binônimo forma- função. Embora a pesquisa tenha a 

princípio o propósito de investigar as microconstruções entre os séculos XIII e XX, em 

consequência do processo de construcionalização de assim que e já que ocorrer no 

século XIII e de uma vez que situar-se no século XVII, comprovamos e explicamos com 

a análise histórica até o período moderno da língua portuguesa como sucedeu o 

processo de construcionalização, sem necessidade de efetuar uma varredura sincrônica 

do século XX. Além disso, muitos estudos linguísticos (MARTELOTTA, 1996, 2008, 

2011; PAIVA, 2012) foram feitos sobre os advérbios no século XX. 

No entanto, ressaltamos a importância na ampliação dos corpora e no estudo da 

oralidade no português atual, na perspectiva da Linguística Funcional Centrada no Uso, 

para investigar a configuração da rede construcional desses conectivos nas sincronias 

contemporâneas, pesquisar a produtividade na criação dessas microconstruções no 

português e as novas funções discursivas que essas microconstruções exercem. Além 

disso, acentuamos a necessidade de certos aspectos da oração matriz, tais como: o modo 

e o tempo verbal e a correferencialidade do referente-sujeito.  

Assim sendo, os resultados obtidos em nossa tese de doutorado comprovam a 

importância no estudo da perspectiva construcional para a compreensão da mudança 

linguística. A mente deve ser compreendida de maneira holística e a linguagem, assim 

como outras habilidades cognitivas, configurada por meio de uma rede conceptual. Por 

sua vez, a língua é organizada de forma hierárquica por uma rede de construções que se 

conectam por meio dos links. Por conseguinte, quando há formação de novas 

construções (tais como: assim que, uma vez que e já que), por meio do processo de 

construcionalização, constatamos a redistribuição na rede construcional com a inserção 

de novos nós.  
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