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USOS DO CONECTOR EXCETO X: UMA ANÁLISE FUNCIONAL CENTRADA NO 

USO 

 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de traçar um panorama dos usos do conector Exceto X, 

investigando seu comportamento no plano da articulação de orações, a partir dos estudos 

funcionalistas. O instrumental teórico adotado para este trabalho tem como base a abordagem 

da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), que une a Linguística Funcional de vertente 

norte-americana à Gramática de Construções. Julgamos que esta abordagem se apresenta como 

apropriada, porque (i) considera a língua em uso; (ii) assume uma visão holística dos fenômenos 

linguísticos ao incorporar a semântica e a pragmática à análise das construções, alargando seus 

interesses para além do plano morfossintático. Para esta análise, foi feita uma busca pelo 

conector exceto no Corpus do Português (https://www.corpusdoportugues.org/xp.asp), com 

dados do português brasileiro do século XXI. Nas ocorrências coletadas, verificamos o conector 

Exceto X instanciado nos seguintes padrões morfossintáticos oracionais: (i) Exceto quando; (ii) 

Exceto se; (iii) Exceto que. Os resultados desta pesquisa evidenciam que esses usos são 

estratégias de veiculação de conteúdos semântico-pragmáticos aparentados, mas, por outro 

lado, diferenciados, ao mesmo tempo em que revelam a produtividade da rede hierárquica 

(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013) do conector Exceto X no português brasileiro. 

 

Palavras-chave: Exceção; Integração oracional; Construções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to draw a panorama of the connector Exceto X  use, investigating its behavior 

in the clauses integration through the functionalistic studies. The theoretical tools adopted for 

this work are based on a Usage-Based Functional Linguistics (LFCU) approach, which links 

the Functional Linguistic of North American slope to the Construction Grammar. We believe 

that this approach is appropriate because (i) it considers a language in use; (ii)it takes a holistic 

view of linguistic processes by incorporating semantics and pragmatics into the analysis of 

constructions, expanding their interests beyond the morphosyntactic plane. For this analysis, a 

search for the connector exceto was done in the Corpus do Português 

(https://www.corpusdoportugues.org/xp.asp), with data from the Brazilian Portuguese of the 

21st century. In the collected occurrences, we verified the connector Except X instantiated in 

the following morphosyntactic clauses patterns: (i)Exceto quando; (ii)Exceto se; (iii)Exceto 

que. The results of this research show that these uses are strategies for the semantic-pragmatics 

contents propagation that are related but at the same time differentiated, while revealing the 

productivity of the connector Exceto X hierarchical network (TRAUGOTT; TROUSDALE, 

2013) in Brazilian Portuguese. 

 

Keywords: Exception; Clause integration; Constructions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta pesquisa se insere na agenda de investigações dos grupos de pesquisa Discurso e 

Gramática (D&G/UFF) e Conectivos e Conexão de Orações (CCO/UFF). O tema de nossa 

pesquisa é pouco descrito na sintaxe do período composto1, afinal o conector exceto está à 

margem da categoria de conectores da língua portuguesa. Muitos questionam se ele é mesmo 

um conector, já que não o consideram como conjunção prototípica. Como pesquisadores, 

nossa função é trazer à tona não só os pontos já consolidados nos estudos linguísticos e 

gramaticais, mas também temas pouco explorados, marginais nessa seara. 

 Ao analisar qualquer gramática que procura descrever a língua portuguesa, 

observamos que não há muitas vezes menção à oração adverbial de exceção. Quando 

mencionada, parece não receber o tratamento adequado, tendo em vista sua produtividade em 

nosso vernáculo. Nossa pesquisa, portanto, tem como objetivo geral contribuir na descrição 

das orações hipotáticas da língua portuguesa, haja vista a descrição incipiente na literatura 

linguística sobre as orações de exceção. Decerto, essa é maior justificativa de nosso trabalho: 

ampliar a descrição das orações hipotáticas da língua portuguesa, a partir do estudo de um dos 

conectores que denotam exceção. 

 O domínio funcional da Exceção reúne vários conectores da língua portuguesa, a 

saber: a menos que, a não ser que, fora que, salvo que, etc. Não seria possível, neste trabalho, 

abordar todos esses conectores. Para conferir à investigação sincrônica, aqui proposta, um 

tratamento detalhado do fenômeno linguístico, decidimos selecionar, para esta pesquisa, o 

conector Exceto X constituído do elemento exceto combinado a outro conector prototípico, no 

caso, quando, que e se. 

 Escolhemos começar o estudo do domínio funcional da exceção pelo conector Exceto 

X, porque o conector exceto tem a mesma raiz da palavra exceção. Esse fato, segundo nosso 

ponto de vista, poderia alçá-lo a membro exemplar2 do domínio.  Dessa forma, acreditamos 

                                                             
1 O termo período composto é tomado aqui com uma acepção semelhante à da tradição gramatical. 

2 “Categorias de exemplares, construídas por meio da experiência (em vários domínios) exibem efeitos 

prototípicos, os quais derivam de pertencimento graduado a uma categoria: alguns exemplares são membros 

centrais da categoria enquanto outros são mais marginais.” (BYBEE, 2016, p. 131) 
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que o estudo do conector Exceto X é um “pontapé inicial” para a criação de uma agenda futura 

de estudos que pode ser adotada em etapas acadêmicas posteriores a este trabalho, com o 

objetivo de rastrear todo o domínio da exceção, ainda tão pouco explorado pelos autores. 

A hipótese central de nossa pesquisa é que os conectores instanciados por Exceto X 

possuem diferente graus de composicionalidade, o que acarreta, consequentemente, diferentes 

nuances de uso e distintos valores semântico-pragmáticos. Diante dessa hipótese central, 

nossa pesquisa busca responder às seguintes questões fundamentais: 

 

 O conector Exceto X é produtivo no português brasileiro? 

 Como conferir um tratamento construcional ao conector Exceto X? 

 Quais são as principais propriedades morfossintáticas de Exceto X na língua 

portuguesa? 

 Quais são os papeis semântico-pragmáticos desempenhados pelo conector Exceto X? 

 

Pautados pelas questões acima expostas, formulamos algumas hipóteses específicas. 

Primeiramente, ao contrário do que se deduz pela falta de tratamento às orações de exceção 

dado pelos autores, as orações com o conector Exceto X são produtivas no português 

brasileiro. Em segundo lugar, a abordagem construcional de Exceto X não só nos parece 

possível, como também se mostra a mais adequada por permitir uma visão mais holística da 

construção. Em terceiro, o fato de o conector Exceto X exibir o preenchimento de seu slot por 

outro conector permite que essa construção complexa assuma diferentes sentidos de uso. Por 

fim, temos a hipótese de que papéis de foco e tópico são valores semântico-pragmáticos 

importantes a serem observados na construção em tela.  

Esta pesquisa é fundamentada a partir dessas hipóteses levantadas. Para atingirmos 

nossos objetivos, pesquisamos pelo tema em diversas obras. Em paralelo à revisão 

bibliográfica, fornecemos ampla exemplificação do fenômeno linguístico ao longo da 

pesquisa com dados do corpus selecionado. 

No capítulo 1, apresentamos o conceito de exceção e como esse termo é utilizado em 

diversas áreas do conhecimento. Aqui defendemos a existência de um domínio funcional da 

Exceção e como este domínio está presente não apenas na linguagem, em um contexto mais 

amplo, na experiência dos indivíduos. Este capítulo está dividido em três seções, que 
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recobrem o âmbito filosófico, o âmbito jurídico e o âmbito linguístico da Exceção como 

domínio. 

No capítulo 2, traçamos uma revisão bibliográfica do exceto como um articulador de 

sintagmas ou de orações em obras de perspectiva gramatical e/ou linguística. Essa revisão 

abrange compêndios de língua portuguesa, além de estudos tipológicos. Desde já, é necessário 

afirmar que estamos tomando os termos conectivo, conetor e articulador como conceitos 

cujos significados são similares aos da tradição gramatical. Desse modo, favorecemos a 

simplificação da descrição linguística, sem entrarmos em discussões secundárias para este 

trabalho. 

No capítulo 3, apresentamos os pressupostos teóricos de nossa pesquisa, que partem da 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), teoria linguística que surge a partir da união 

entre o Funcionalismo Linguístico norte-americano e o Cognitivismo. Essa teoria é adotada 

em nossa pesquisa por agregar uso e cognição na explicação dos fenômenos linguísticos, fator 

relevante em uma pesquisa empírica. Assim, tratamos, nesse capítulo, dos princípios da 

abordagem construcional da língua, em que são explorados os conceitos de construção e suas 

propriedades, além da proposta de hierarquia construcional. Na última seção, abordamos, na 

perspectiva tradicional e funcionalista, os processos de articulação de orações, dando ênfase à 

hipotaxe.  

 No capítulo 4, descrevemos as escolhas metodológicas assumidas neste trabalho. 

Caracterizamos o corpus utilizado na pesquisa, reiterando sua relevância em uma investigação 

baseada no uso. Explicamos os critérios de análise estabelecidos, assim como os dados 

descartados, traçando, assim, o percurso desta pesquisa. 

 No capítulo 5, analisamos os dados desta pesquisa. A análise considera, 

principalmente, os efeitos semântico-pragmáticos das microconstruções de Exceto X, em uma 

abordagem construcional. O capítulo está dividido em três seções: 5.1 Exceto quando; 5.2 

Exceto se; 5.3 Exceto que. Cada seção dessa corresponde a um padrão morfossintático do 

conector Exceto X. 

 Por último, temos as considerações finais, que reabrem as discussões para 

desdobramentos futuros, além das referências bibliográficas deste trabalho. Dessa forma, ao 

final, esperamos ter contribuído com a descrição linguística do português brasileiro e 

ampliado a discussão sobre a metaclasse dos conectores, incluindo, nessa categoria, os usos 

instanciados pelo conector Exceto X. 
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1. A EXCEÇÃO COMO DOMÍNIO FUNCIONAL 

 

 

 Assim como outras noções semânticas, tal como a proporção (FERNANDES, 2017, p. 

15-21) e a concessão (ROSÁRIO, 2012b, p. 21-52), a noção de exceção não é exclusivamente 

linguística. Neste capítulo, abordamos o conceito de exceção e como este conceito é usado em 

diversas áreas do conhecimento. 

 Inicialmente, para entendermos o conceito de exceção, é necessário começarmos por 

sua definição. Segundo o dicionário Priberam, o termo exceção3 possui os seguintes 

significados: 

 

1 Ato de excetuar. 
2 Desvio geral da regra. 

3 Coisa ou pessoa excetuada. 

4 Restrição. 

5 Privilégio, prerrogativa. 
6 Ação jurídica para demorar a causa (exceção dilatória) ou declinar a 

competência do tribunal (exceção peremptória). 

 

 

Como podemos ver, quatro das definições propostas pelo dicionário evidenciam a 

relação do termo com a noção de exclusão. A partir delas, identificamos também a relação 

metonímica espacial parte-todo, conforme representação imagética a seguir: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 "exceção", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, https://www.priberam.pt/dlpo/exceto [consultado em 01-08-2018]. 
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Figura 1 – Representação imagética da exceção 

 

 

 

 Vale destacar que a Figura 1 deixa claro que a exceção está no plano de fundo de 

relevância, em que uma entidade ou situação excluída é deslocada e apresentada como 

exceção em relação a um todo. Trata-se, portanto, de uma informação complementar que 

emoldura a principal. (HOPPER, 1979). Vejamos um dado para ilustrar essa questão: 

 

(01) Eu estava prestes a voltar meus olhos novamente ao televisor e começar 

a rezar. Nesse meio tempo, meu amigo curioso, resolveu olhar o que eu tanto 
observava e ficou absolutamente aterrorizado. Percebi então que não era 

fruto da minha imaginação, ambos estávamos vendo aquela entidade sinistra. 

Fugimos apavorados da casa pulando a janela da sala. Ficamos lá fora até os 

pais do meu amigo chegar. Falamos que podia haver um ladrão na casa. Eles 
verificaram cada porta e janela: tudo trancado, exceto a janela da sala, por 

onde fugimos. Rimos bastante e eu fiz de tudo para esquecer. E esqueci. Pelo 

menos em partes.  
(http://ahduvido.com.br/10-relatos-sobre-encontros-com-as-pessoas-sombra, 

acesso em 14/01/2019) 

 

 

 No dado (01), temos um exemplo claro da semântica de exceção. Há um valor 

contrário à referência presente no segmento matriz (“tudo trancado”). Nesse dado, “a janela 

da sala” é a exceção à constatação de que tudo estava trancado, relativizando a afirmação 

anterior. Destacamos, também, que é comum haver no segmento matriz um quantificador 

universal (como o elemento “tudo” no dado anterior), em contraste com a entidade ou a 

situação excluída. 
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 Por meio desse dado, é possível antever as propriedades gerais da oração de exceção 

instanciada por Exceto X. Sem dúvida, é um recurso linguístico bastante sofisticado e útil à 

expressão de argumentos, e não se confunde com outras semânticas consideradas já mais 

canônicas, como concessão ou contraste. Há interseções e sobreposições com outros matizes, 

mas a exceção tem sua especificidade. No intuito de demonstrar como a noção semântica de 

exceção está presente não só na linguagem, mas também na experiência, apresentamos a 

seguir, muito brevemente, a título de ilustração, como esse conceito é utilizado em algumas 

áreas do conhecimento. 

 

1.1 A exceção no âmbito filosófico 

 

 

Em favor de uma sistematização do conhecimento, esse conhecimento é dividido em 

diversas áreas. Uma dessas áreas é a filosofia. Segundo o dicionário Michaelis4, a Filosofia é 

definida como 

 

Estudo e reflexão crítica, inicialmente teóricos e contemplativos, a respeito 
dos valores, dos fatos e princípios gerais da existência, realizados pelo ser 

humano com o objetivo de compreender a si mesmo e a realidade que o 

circunda e que, posteriormente, na prática, vão moldar suas ações e conduta 

e ajudá-lo a construir seu destino.  

 

 

 Além da definição geral de Filosofia, temos por extensão, a definição de Filosofia como busca 

da verdade, por meio da lógica. Dentre os princípios da lógica, encontramos o Paradoxo da Exceção. 

Paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica, ou a 

uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um paradoxo é o oposto 

do que alguém pensa ser a verdade. O Paradoxo da Exceção consiste na afirmação de que 

"toda regra tem uma exceção". Temos nessa afirmação uma regra. Uma exceção à afirmação é 

uma regra que não possui exceção. Logo, se a afirmação tem uma exceção, ela é falsa. Se a 

                                                             
4 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/filosofia/ 
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afirmação é verdadeira, então ela tem uma exceção e, portanto, há alguma regra que não 

possui exceção. Ora, se a afirmação é verdadeira, então é falsa. Eis o paradoxo. 

 

1.2 A exceção no âmbito jurídico 

 

 

 Apesar de a disciplina Filosofia do Direito ser uma aproximação entre Direito e 

Filosofia, ambos são campos distintos do conhecimento. De acordo com Michaelis5, o Direito 

é a ciência das leis que regem as relações dos homens em sociedade. Há na ciência jurídica 

uma disciplina que se dedica ao estudo dos conceitos fundamentais e universais do Direito, ou 

seja, das características que são comuns a todos os sistemas jurídicos: a Teoria Geral do 

Direito. Essa disciplina busca compreender a epistemologia (origem, natureza e limites) do 

Direito, suas ideologias, metodologias e conceitos gerais, e também a natureza e aplicações 

das leis. A Teoria do Estado de Exceção é, portanto, de interesse da Teoria Geral do Direito. 

O Estado de Exceção consiste na suspensão temporária dos direitos e das garantias 

constitucionais para que o Executivo possa agir com presteza e eficiência em momentos de 

emergência nacional, tais como “ameaça à ordem pública”, “à nação”, “ao povo” etc. A 

Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê a aplicação do Estado de Exceção nos artigos 

136 (Estado de Defesa) e 137 (Estado de Sítio): 

 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República 

e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar 
ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem 

pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade 

institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na 
natureza. 

 

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República 

e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional 

autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: 

I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que 
comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; 

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada 

estrangeira. 

                                                             
5 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/direito/ 
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 O Estado de Exceção se opõe ao Estado de Direito, na medida em que aquele se 

aproxima do autoritarismo sob o regime democrático. No Estado de Direito, tanto os 

governantes quanto os cidadãos têm seu poder limitado pelas leis. 

 Outro ramo do Direito é o Direito Processual Civil. Segundo Santiago (2018), esse é 

um ramo do direito público, composto por um conjunto de princípios e normas jurídicas que 

guiam os processos civis, a solução de conflitos de interesses e o uso da jurisdição do Estado. 

No âmbito do Processo Civil do Direito, há a Teoria da Exceção (DIDIER, 2004). 

Na Teoria da Exceção, o termo exceção assume três diferentes sentidos. No sentido 

pré-processual, tal termo é visto como um direito de defesa na acepção mais abrangente do 

termo. É um conjunto de garantias (contestar, produzir provas, recorrer, direito a uma decisão 

de mérito, etc.). É o direito que os réus possuem de se contrapor à ação proposta pelo autor. 

Já exceção no sentido processual é a própria defesa (em stricto sensu). É o sentido do 

direito de defesa em processo judicial. A Teoria da Exceção estabelece a seguinte tipologia de 

exceções/defesas: 1) mérito e admissibilidade; 2) objeções e exceções; 3) peremptória e 

dilatória; 4) direta e indireta; 5) instrumental e interna. 

Por fim, exceção em sentido material é uma forma pela qual o devedor pode 

neutralizar a eficácia ou extinguir a pretensão do processo. Trata-se de uma espécie de defesa 

pela qual o réu exerce um direito, uma situação jurídica ativa, cuja peculiaridade é exatamente 

ser exercida contra a afirmação de um direito pelo autor. É um contradireito do réu em face do 

autor. 

 

1.3 A exceção no âmbito linguístico 

 

 

Feitas breves inserções sobre os diversos significados do termo exceção em diferentes 

áreas do conhecimento, cabe investigar esse conceito no campo linguístico, que é 

propriamente o foco deste trabalho. Afinal, é importante verificarmos se há convergência ou 

divergência de pontos de vista no tocante à sua semântica. 
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As poucas referências à noção de exceção nos manuais estão associadas a uma 

chamada oração adverbial de exceção ou exclusão. Entretanto, apesar de alguns teóricos 

mencionarem essas orações em seus compêndios, essa descrição é ainda incipiente. A NGB, 

por exemplo, que serve de parâmetro para as gramáticas normativas, não contempla as 

orações com o conector exceto, uma vez que essas orações estão relacionadas ao discurso e às 

estratégias de focalização, e não à gramática stricto sensu. 

Kortmann (1997, p. 84-87), após realizar um grande estudo tipológico que envolveu 

dezenas de línguas europeias, propôs uma classificação das trinta e duas relações interclausais 

encontradas, agrupando-as em quatro grandes grupos: tempo, CCC (causa, condição, 

concessão) e modo, além de um quarto grupo híbrido, chamado por ele de “outros (as)”. No 

grupo CCC, o autor arrola as orações de exceção/restrição. Há vários conectores oracionais do 

domínio funcional da exceção indicados pelo autor, a saber: salvo que, a menos que, a não ser 

que, tirando, entre outros. 

Assim como Kortmann (1997) e à luz de outros estudos de base bibliográfica, 

admitimos, nesta pesquisa, exceto como um subordinador adverbial, que passou pelo seguinte 

processo de recategorização de mudança linguística: 

 

particípio passado > preposição > subordinador adverbial 

 

Inicialmente, exceto é apenas particípio passado do verbo excetuar6, que segundo o 

dicionário Priberam, significa excluir, desviar da regra comum, tornar uma exceção. Exceto, 

então, passa a ser usado na conexão de sintagmas, como uma preposição acidental, e até na 

conexão de cláusulas, como um subordinador adverbial, como podemos observar nos dados a 

seguir: 

 

(02) “E mais, a polícia trabalha para o MP e, portanto, para a sociedade. O 

objetivo é produzir provas robustas para se levar à juízo, não adianta ir à 
juízo sem provas fortes, e esse trabalho é feito pela polícia" explica Tito 

Amaral. O membro do MP acrescenta que os MP'S de todo o 

mundo, exceto alguns países da África, trabalha em parceria com as polícias 

                                                             
6 "excetuar", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

https://www.priberam.pt/dlpo/excetuar[consultado em 12-01-2018]. 
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e que quem acusa tem que estar intimamente ligado a quem 

investiga. Participaram da reunião a Prefeitura e Câmara Municipal, o ex-
deputado Fernando Melo e lideranças comunitárias A vinda do senador ao 

município nesta quinta-feira, 29, é o começo de uma série de visitas aos 

municípios do interior do Acre para discutir a distribuição de emendas 

parlamentares. 
(http://180graus.com/brjus/e-balela-dizer-que-o-mp-nao-pode-investigar-

junto-com-a-policia-diz-promotor, acesso em 07/01/2019) 

 

(03) Precisamos de uma pauta da sociedade e que seja executada à risca, sem 

cortinas de fumaças e entendimentos jurídicos distorcidos. Concordo com o 
Carlos, não tem como tirar a legitimidade dele na participação dessas 

manifestações atuais. Inclusive, acho muito justa a pergunta dele no texto: 

"Onde esteve você desde 1992? ", pois eu estava em minha casa, no conforto 
do meu lar e nunca levantei uma palha sequer, exceto compartilhar as 

discussões no facebook e discutir junto com os amigos, em nenhuma 

manifestação popular. Acho que todos que militam nas causas sociais 

devem, neste momento, respeitar o caráter apartidário do movimento de 
hoje, mas não devem nunca serem hostilizados, tampouco impedidos de 

fazerem parte deste levante popular, até porque são eles que conhecem bem 

o "sabor" de bombas de gás lacrimogênio e o "tratamento" dado pelo Estado 
quando as demandas atrapalham interesses outros! 

(http://acertodecontas.blog.br/artigos/onde-estava-voce-ate-a-semana-

passada/, acesso em 07/01/2019) 

 

 

Os dados (02) e (03) ilustram o domínio funcional da exceção instanciado pelo 

conector exceto, tanto na articulação de sintagmas quanto na articulação de orações, 

ampliando a metaclasse dos conectores de língua portuguesa. No dado (02), exceto é seguido 

do sintagma nominal (“alguns países da África”). No dado (03), exceto introduz duas orações 

reduzidas de infinitivo (“compartilhar as discussões no facebook”) e (“discutir junto com os 

amigos”). Como se trata de orações reduzidas, o papel de conexão de cláusulas fica 

relativamente opacizado, uma vez que o infinitivo atua como um nome. Constitui-se, 

portanto, de uma oração não prototípica. Por considerar a recategorização do conector exceto, 

o estudo desenvolvido por Kortmann (1997) é um dos mais caros a esta pesquisa. 

Vale destacar que, nos estudos clássicos de gramaticalização, já se apontava que o 

particípio passado era uma via comum de formação de conectivos em língua portuguesa. 

Assim, podemos citar, por exemplo, dado que e visto que, formados respectivamente a partir 

do particípio passado dos verbos dar e ver, acompanhados do complementizador que. 

 Em um olhar mais amplo, aqui defendemos que a exceção é um domínio funcional, 

como outros tantos que temos na linguagem. O conceito de domínio funcional está presente 



23 
 

no Funcionalismo Clássico (HOPPER, 1991, p. 22; GIVÓN, 1984, p. 20), e é atualizado, em 

uma acepção mais moderna, proposta por Teixeira e Rosário (2016, p. 142-147) para a 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU): 

 

Nessa concepção, os quantificadores, bem como os correlatores, 

subordinadores, modalizadores, coordenadores, focalizadores, 

marcadores discursivos e outros poderiam ser abrigados nesse rótulo 

de domínio funcional, tendo em vista sua alta abstração e múltipla 

possibilidade de codificação linguística. 

 

 

 Bybee (2016) oferece uma importante reflexão sobre a natureza da linguagem, 

investigando os processos cognitivos de domínio geral, que são os seguintes: categorização, 

chunking, memória enriquecida, analogia e associação transmodal. Esses processos atuam em 

outras áreas da cognição humana, para além da linguagem.  

 

Esses processos de domínio geral operam através de repetição em uma 

escala maciça, em indivíduos e certamente em comunidades; essa repetição 

dentro do contexto daquilo sobre o que os humanos gostam de falar e como 
eles estruturam seu discurso dá forma à gramática e ao léxico de línguas 

particulares. Na medida em que contexto, significado e padrões discursivos 

são compartilhados translinguisticamente, surgem semelhanças nas 
estruturas. Logo, considerar a língua como uma atividade encorpada que 

ocorre em tempo real, em situações reais e passa através de sistemas 

cognitivos reais tem grande potencial para nos levar à explicação daquilo 

que percebemos como estrutura linguística. (BYBEE, 2016, p. 340) 

 

 

A autora conclui que há uma relação entre a emergência das construções linguísticas e 

a capacidade de domínio geral. A estrutura linguística é, dessa forma, um produto decorrente 

da repetição desses processos de domínio geral. 

Como vimos neste capítulo, a noção semântica de exceção se manifesta em várias 

áreas do conhecimento, e os pontos de convergência são bem visíveis, haja vista uma 

semântica comum e nuclear sempre presente: a de restrição ou desvio. Mais ainda, 

concluímos que, além do domínio funcional da proporção e da concessão, entre tantos outros, 

há também o domínio da exceção instanciado por meio de diversos conectores, inclusive pelo 
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conector Exceto X, tema desta pesquisa. No próximo capítulo, fazemos uma revisão da 

literatura do conector exceto, a partir de algumas obras de referência. 
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2. EXCETO COMO CONECTOR 

 

 

No capítulo anterior, vimos a noção de exceção está presente em vários campos do 

conhecimento. Ademais, o articulador exceto exerce na linguagem a função de conector de 

sintagmas e de cláusulas. Neste capítulo, apresentamos uma síntese de como tem sido visto o 

conector exceto, tanto nas abordagens tradicionais, quanto nas abordagens mais modernas de 

autores nacionais e estrangeiros. Na primeira seção do capítulo, descrevemos o exceto como 

conector de sintagmas, trazendo à tona a discussão de sua classificação categorial. Na última 

seção, temos a compilação de resenhas sobre Exceto X, como conector de cláusulas, objeto 

desta pesquisa. 

 

2.1 Usos de exceto na articulação de sintagmas 

 

 

Do latim exceptu, significando ‘tomado de’ (NASCENTES, 1955), exceto7 pode ser 

uma preposição, um advérbio, um adjetivo e até mesmo um substantivo masculino, segundo o 

dicionário Priberam. Tradicionalmente, ele é classificado, segundo a NGB, como palavra 

denotativa, termo usado para palavras incompatíveis com as classes gramaticais tradicionais. 

Como sabemos, os limites entre as categorias gramaticais são bastante fluidos e 

controversos. Verificamos que a classificação de exceto é pouco precisa na tradição 

gramatical, por ele ter características peculiares e ser um elemento não prototípico, marginal.  

Para ampliar essa discussão, faz-se necessário analisar os pontos de vista de gramáticos e 

teóricos por meio de uma revisão da literatura. Iniciamos a discussão, com uma definição do 

conceito de palavras denotativas. 

 

Palavra expletiva, partícula de realce, termo acidental, palavra de reforço são 

algumas das denominações que se aplicam a uma série de palavras cuja 

tipologia não é prevista na taxionomia da tradição gramatical. A 

                                                             
7
"exceto", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, https://www.priberam.pt/dlpo/exceto [consultado em 26-02-2017]. 
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denominação palavra denotativa, mais genérica, pode englobar todas as 

outras ou mesmo referir-se a um grupo especial de palavras relacionadas 
pela Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) como de classificação à 

parte, dentro do quadro geral das classes gramaticais. (CAVALIERE, 2009, 

p 65) 

 

 

 Cunha e Cintra (2001 p. 552-553) e Rocha Lima (1998, p. 177) concordam que as 

palavras denotativas não devem ser incluídas no rol dos advérbios, por não modificarem nem 

o verbo, nem o adjetivo, nem outro advérbio. Essas palavras, segundo eles, não exprimem 

circunstância, além de serem de difícil classificação.  

 

Palavras e locuções que indicam afirmação (sim, certamente, com efeito), 

negação (não, qual nada), exclusão (só, apenas, exclusive), inclusão 

(também, mesmo), avaliação (quase, mais ou menos), designação (eis), 
explicação (como, a saber), retificação (aliás, ou melhor), etc., não 

exprimem nenhuma circunstância, razão pela qual não se podem considerar 

advérbios. [...] Chamam-se palavras denotativas. (ROCHA LIMA, 1998, p. 

177) 

 

 

Apesar de o autor não citar a palavra exceto, sabemos que ela faz parte das palavras 

que indicam exclusão, como só, apenas e exclusive. Essa visão coaduna-se com o quadro de 

palavras denotativas de Oiticica (1945, p. 51-55) que influencia a indicação dessa categoria na 

NGB, ainda que não seja considerada como uma classe de palavras no mesmo status das 

outras dez canônicas. (CAVALIERE, 2009, p. 65-83). 

Bechara (2015, p. 306) revela que muitas destas palavras “melhor atendem a fatores de 

função textual estranhos às relações semântico-sintáticas inerentes às orações em que se 

acham inseridas”. Cunha e Cintra (2001, p. 553) acrescentam, ainda, que a Nomenclatura 

Gramatical Portuguesa tem um posicionamento diferente ao admitir os advérbios de exclusão, 

considerando-os modificadores da oração. 

Além da classificação de exceto como palavra denotativa, encontramos a proposta de 

que esse elemento seja considerado advérbio. Essa classificação se deve mais à semântica de 

exclusão de exceto, uma vez que os advérbios são tradicionalmente descritos a partir do 

sentido que expressam. A seguir, temos o Quadro 1, com as definições da classe dos 

advérbios, propostas por vários autores: 
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Quadro 1 – Conceitos de advérbios 

 

Obras 

 

 

Conceitos 

Rocha Lima (1998) 

 

Advérbios são modificadores do verbo. Servem para expressar as 

várias circunstâncias que cercam a significação verbal. (ROCHA 

LIMA, 1998, p. 174) 

 

Cunha e Cintra 

(2001) 

 

1. O advérbio é, fundamentalmente, um modificador do verbo; 

2. A essa função básica, geral, certos advérbios acrescentam outras 

que lhes são privativas. Assim, os chamados advérbios de 

intensidade e formas semanticamente correlatas podem reforçar o 

sentido: a) de um adjetivo [...]; b) de um advérbio [...] 

3. Saliente-se ainda que alguns advérbios aparecem, não raro, 

modificando toda a oração... (CUNHA e CINTRA, 2001, p. 541-

542) 

 

Dubois et al (2007) 

 

A gramática tradicional define o advérbio como uma palavra que 

acompanha um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, a fim de 

modificar ou dar mais precisão ao seu sentido. [...] 

Os advérbios distribuem-se, segundo o seu sentido, em várias 

classes. [...] 

Bastante móvel na frase, o advérbio pode muitas vezes ser 

deslocado, por motivos estilísticos (equilíbrio, ritmo, harmonia, 

ênfase); contudo, de um modo geral é colocado antes do adjetivo ou 

do advérbio por ele modificado. A categoria gramatical do advérbio 

agrupa na verdade espécies de palavras que nada têm em comum 

além da invariabilidade: (1) advérbios propriamente ditos, 

equivalentes a sintagmas preposicionais adjuntos adverbiais, (2) 

palavras-frases e (3) modalizadores.(DUBOIS et al, 2007, p. 26-27) 

 

Moura Neves 

(2011) 

 

1. De um ponto de vista morfológico, o advérbio é uma palavra 

invariável. [...] 

2. De um ponto de vista sintático ou relacional, o advérbio é uma 

palavra periférica, isto é, funciona como satélite de um núcleo. 

(MOURA NEVES, 2011, p. 233-234) 

 

Azeredo (2014) 

 

O advérbio é a mais heterogênea das classes de palavras. Suas 

características típicas, além da invariabilidade formal, são a função 

modificadora e a mobilidade posicional em relação ao termo que ele 

modifica. Existem várias subclasses semânticas e sintáticas do 

advérbio. A maioria delas, porém, emprega-se para localizar no 

tempo ou no espaço os objetos a que fazemos referência nos nossos 

discursos. (AZEREDO, 2014, P. 192-193) 
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Bechara (2015) 

 

É a expressão que por si só denota uma circunstância (de lugar, de 

tempo, modo, intensidade, condição, etc.) e desempenha na oração a 

função de adjunto adverbial. [...] 

O advérbio é constituído por palavra de natureza nominal ou 

pronominal e se refere geralmente ao verbo, ou ainda, dentro de um 

grupo nominal unitário, a um adjetivo e a um advérbio (como 

intensificador), ou a uma declaração inteira [...] 

Fundamentalmente, distribuem-se os advérbios em assinalar a 

posição temporal (os de tempo) ou espacial do falante (os de lugar), 

ou ainda o modo pelo qual se visualiza o “estado de coisas” 

designado na oração. (BECHARA, 2015, p. 302) 

 

 

 

Como podemos constatar pelo Quadro 1, a classe gramatical dos advérbios acolhe 

muitos tipos de palavras diferentes. Da mesma forma como acontece com as palavras 

denotativas, os advérbios são listados por eliminação. Se a palavra não for de nenhuma outra 

classe, classificam-na como advérbio (ou ainda como palavra denotativa). Isso é fruto, 

segundo Bagno (2012, p. 831), dos seguintes fatores: “precariedade das classificações 

definitivas, instabilidade inerente à gramática de qualquer língua, processos ininterruptos de 

gramaticalização, possibilidade que as palavras têm de exercerem múltiplas e distintas 

funções [...]’. 

Bagno (2012, p. 834-835) também faz uma reflexão sobre a classe dos advérbios. 

Seria mesmo uma classe ou uma função? Para ele, a complexidade dessa classe está na 

possibilidade de palavras de diferentes classes gramaticais poderem ter função adverbial. 

Assim, um verbo, um substantivo, um adjetivo e uma preposição, por exemplo, podem 

funcionar como advérbios. Consequentemente, nesse sentido, estabelecer uma proposta 

categórica de classificação para o exceto torna-se uma tarefa ainda mais complexa. 

Castilho (2014, p. 542), ao listar catorze espécies de advérbios, contempla os 

advérbios de exclusão em oposição aos de inclusão. Ele acrescenta que esses advérbios têm 

um substantivo como escopo, expresso ou não, atuando como especificador de um sintagma 

nominal. Vejamos como o raciocínio do autor se aplica a um dos dados desta pesquisa: 

 

(04) Que Cornélio, o encanador desencanado, desse um asseio jamais visto 
naquele infecto recipiente de amianto, valendo-se, inclusive, de creolina e 

sanitizantes poderosos. E que todos os demais membros daquela comunidade 
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tomassem lombrigueiros e tento na vida: o que os olhos não veem, o coração 

não sente; já o estômago... Amauri não resistiu ao comentário e saiu 
vomitando pelos corredores. Por causa da incontinência urinária herdada 

após parir sete filhos, Severina molhou-se de tanto gargalhar. 

Todos, exceto Obama, reprovaram a pilhéria da cozinheira. Mas, a vida 

seguiu - e segue - feito poeira no vento. 
(http://acervo.revistabula.com/posts/colunistas/tudo-o-que-nos-somos-e-

poeira-no-vento, acesso em 14/01/2019) 

 

 

Dos autores estudados, Castilho (2014, p 575) é o único que classifica exceto como 

um advérbio de exclusão. Ele afirma que o papel dos advérbios de exclusão é retirar 

indivíduos de um conjunto. De fato, em (04), (“Obama”) é o único que não reprovou a piada 

feita pela cozinheira. Assim, pelo menos com base no dado (04), é possível atestar a 

veracidade das palavras de Castilho (2014). 

Alguns autores vão além e classificam exceto como um elemento de conexão, ao 

considerar seu valor relacional, seja como preposição, seja como operador argumentativo, 

conforme veremos adiante. A maioria dos teóricos analisados afirma que exceto é uma 

preposição acidental. Pinto (2016, p. 41; 51-52) apresenta dois quadros com o panorama das 

preposições acidentais. O Quadro 2 da autora traz as definições das obras de perspectiva 

tradicional. Vejamos: 

 

 

Quadro 2 – As preposições acidentais nos compêndios gramaticais tradicionais* 

 

GRAMÁTICA 

(ANO) 
AUTOR DEFINIÇÃO 

PREPOSIÇÕES 

ACIDENTAIS 

 

Nova Gramática 

Portuguesa 

(1950) 

Ernesto 

Carneiro 

Ribeiro 

Preposições que 

originalmente 

pertencem à outra 

categoria. 

segundo, conforme, mediante, 

durante, excepto, salvo, afóra, não 

obstante, consoante, tirante, salvante, 

visto, posto, supposto, attento 

Gramática 

Secundária da 

Língua 

Portuguesa  

(1964) 

M. Said 

Ali 

O autor não reconhece 

a categoria preposições 

acidentais, logo não 

fornece nenhuma 

definição sobre o tema. 

Entretanto, insere em 

sua lista elementos que 

até aqui classificamos 

dessa forma.  

exceto, salvo, salvante, tirante, fora, 

afora e durante 
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Gramática da 

Língua 

Portuguesa 

(1972) 

 

Celso 

Cunha 

Palavras que, 

pertencendo 

normalmente a outras 

classes, às vezes 

funcionam como 

preposições. 

afora, conforme, consoante, durante, 

exceto, fora, mediante, não obstante, 

salvo, segundo, senão, tirante, visto 

etc. 

Gramática 

Normativa da 

Língua 

Portuguesa 

(1974, 1982) 

Rocha 

Lima 

Palavras de outras 

espécies que podem 

figurar como 

preposições. 

exceto, durante, consoante, 

mediante, fora, afora, segundo, 

tirante, senão, visto 

Gramática 

Metódica da 

Língua 

Portuguesa  

(1983) 

Napoleão 

Mendes 

de 

Almeida 

Palavras de outras 

classes que 

eventualmente são 

empregadas como 

preposição. 

conforme, consoante, durante, 

exceto, mediante, menos, salvante, 

salvo, segundo, tirante 

Moderna 

Gramática 

Brasileira 

(1986) 

Pedro 

Celso 

Luft 

Palavras de outras 

classes que podem 

funcionar também 

como preposições. 

como (=na qualidade de), conforme 

(=de acordo com”), consoante, 

segundo (=conforme”), durante, 

mais (=com), mediante (=com), visto 

(=por) etc. 

Gramática 

Resumida 

(1988) 

Pedro 

Celso 

Luft 

Palavras de outras 

classes gramaticais que, 

cumulativamente, 

podem figurar como 

preposições. 

afora, como (=na qualidade de), 

conforme (=de acordo com), 

consoante, durante, exceto, fora, 

mais (=com), mediante (=com), 

menos, salvante (=exceto), salvo, 

segundo (=conforme), tirante 

(=exceto), vistor (=por) etc. 

Moderna 

Gramática 

Portuguesa 

(1974, 1983, 

2005, 2009) 

Evanildo 

Bechara 

Palavras que, perdendo 

seu valor e emprego 

primitivos, passaram a 

funcionar como 

preposições. 

durante, como, conforme, feito, 

exceto, salvo, visto, segundo, 

mediante, tirante, fora, afora etc. 

Nova Gramática 

Aplicada de 

Língua 

Portuguesa 

(2007) 

Manuel 

Ribeiro 

Palavras que passaram 

a ser usadas como 

preposição. 

durante, conforme, visto, segundo, 

mediante, como (=na qualidade de), 

consoante 

Gramática 

Houaiss 

(2008) 

José 

Carlos 

Azeredo 

- - 

Nova Gramática 

do Português 

Contemporâneo 

(2011) 

Celso 

Cunha e 

Lindley 

Cintra 

Palavras que, 

pertencendo 

normalmente a outras 

classes, funcionam às 

vezes como 

preposições. 

afora, conforme, consoante, durante, 

exceto, fora, mediante, menos, não 

obstante, salvo, segundo, senão, 

tirante, visto etc. 

*Grifos nossos. 



31 
 

Ao observar o Quadro 2, notamos que exceto é citado como exemplo de preposição 

acidental em oito dos onze compêndios analisados. No Quadro 3, a seguir, a autora expõe 

também um panorama das preposições acidentais, no entanto, em gramáticas de cunho 

descritivo, com a intenção de ampliar os conceitos encontrados nas gramáticas tradicionais. 

Vejamos: 

 

 

Quadro 3 - Preposições acidentais/atípicas na perspectiva da gramática descritiva* 

 

 

GRAMÁTICA 

(ANO) 

 

AUTOR/ORG. DEFINIÇÃO 
PREPOSIÇÕES 

ACIDENTAIS/ATÍPICAS/IMPERFEITAS 

Gramática do 

Português 

(2014) 

 

Raposo et al. 

(Org.) 

Preposições que 

têm algumas, mas 

não todas, 

propriedades que 

caracterizam a 

classe. 

conforme, consoante, segundo, 

durante, mediante, obstante, senão, 

exceto, salvo, menos, fora, eis 

Gramática de 

Usos 

do Português 

(2011) 

Maria Helena 

de Moura 

Neves 

Elementos de 

outras classes 

gramaticais que 

estão se 

gramaticalizando 

como preposições 

e se usam em 

contextos 

restritos. 

durante, mediante, consoante, não 

obstante, tirante, visto, salvo, exceto, 

feito, inclusive, exclusive, fora, afora, 

menos, incluso, excluso, conforme, 

como, senão, segundo 

Gramática 

Descriptiva de 

La Lengua 

Española 

(2004) 

Ignacio 

Bosque e 

Violeta 

Demonte 

(Org.) 

Partículas que 

normalmente não 

se classificam no 

grupo de 

preposições, mas 

apresentam 

semelhanças com 

a classe, ainda 

que se 

diferenciem em 

alguns pontos. 

durante, mediante, obstante, 

embargante, exceto, salvo, menos, 

incluso, segundo 
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Nova Gramática 

do Português 

Brasileiro 

(2010) 

Ataliba de 

Castilho 

O autor não se 

atém ao assunto, 

portanto não 

apresenta 

definições, 

embora faça 

contribuições 

teóricas 

importantes.  

- 

Gramática 

Pedagógica do 

Português 

Brasileiro  

(2012) 

Marcos 

Bagno 

Demais 

preposições que 

resultam de 

evidentes 

processos de 

gramaticalização, 

de 

recategorização 

de itens que 

prolongam seu 

campo de ação 

pata outras 

funções 

gramaticais. 

chega, durante, exceto, mediante, 

salvante, salvo, tirante, visto, via, 

segundo, malgrado, conforme, embora  

Gramática do 

Português 

Brasileiro 

(2010) 

Mário Perini - - 

* Grifos nossos. 

 

No Quadro 3, pode-se fazer a mesma observação sobre o Quadro 2. Aqui temos 

também a predominância de gramáticas descritivas que exemplificam, com exceto, as 

preposições acidentais.  Apenas duas das seis gramáticas analisadas não incluem exceto em 

sua lista das preposições acidentais. 

Cunha e Cintra (2001, p. 556), assim como Rocha Lima (1998, p. 181), consideram 

exceto como preposição acidental, por pertencer, normalmente, a outra classe (no caso, 

particípio e advérbio), mas funcionar às vezes como preposição. O dado (04) também está em 

conformidade com a visão descritiva de Cunha e Cintra (2001, p. 556), visto que o item 
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exceto, de fato, comporta-se como preposicional. Por esse ponto de vista, exceto exibe 

comportamento preposicional, pois rege elemento nominal (“exceto Obama”). Logo, como já 

afirmamos, na verdade, esse é um uso contemplado pelas gramáticas e igualmente atestado 

em dados de língua real. Sem dúvida, é um uso contemporâneo em produtividade na 

variedade brasileira do português. 

Neves (2011, p. 732-736) reitera a categorização de exceto como uma preposição 

acidental que introduz sintagma nominal, estabelecendo uma relação semântica de exclusão. 

Ela ainda acrescenta que, dentre as preposições acidentais de exclusão listadas, apenas exceto 

e tirante funcionam como preposição, ao contrário dos outros advérbios que podem funcionar 

como elemento de sua classe gramatical original. 

Bechara (2015, p. 316) também inclui exceto no rol de preposições acidentais. O 

autor acrescenta que só as preposições essenciais podem ser acompanhadas de formas tônicas 

dos pronomes oblíquos. O autor apresenta um exemplo com pronome reto “Exceto eu, todos 

foram contemplados”. Vejamos o dado (05) a seguir, coletado no corpus desta pesquisa:  

 

(05) Por que, lamentávamos, não esquecer o que se passou? Por que 
devemos considerar até essas pessoas? Estas eram algumas das maneiras em 

que o medo conspirava com o orgulho para impedir que fizéssemos uma 

relação de todas as pessoas às quais tínhamos prejudicado. Alguns de nós, 

contudo, tropeçaram num obstáculo bem diferente. Apegamos-nos à tese de 
que, quando bebíamos, nunca ferimos alguém, exceto nós mesmos. Nossas 

famílias não sofreram porque sempre pagamos as contas e raramente 

bebemos em casa. Nossos colegas de trabalho não foram prejudicados, 
porque geralmente comparecíamos ao trabalho. Nossa reputação não havia 

sofrido, porque estávamos certos de que poucos sabiam de nossas bebedeiras 

e aqueles que sabiam nos asseguravam, às vezes, que uma boa farra, afinal 

de contas, não passava de uma falha de um bom sujeito. 

(http://aabr.com.br/ver.php?id=1&secao=1, acesso em 14/01/2019) 

 

 

Nesse dado (05), a partícula exceto introduz o pronome reto (“nós”). Trata-se de um 

exemplo muito semelhante ao fornecido por Bechara (2015, p. 316). Dessa forma, esse 

“lugar” da partícula exceto é confirmado tanto pelo gramático quanto pelos dados de língua 

em uso do PB. 

 Para Bosque e Demonte (2004), exceto é preposição imperfeita. Em outras palavras, é 

o que nossa tradição chama de preposição acidental. Além disso, exceto, ao contrário da 
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maioria das preposições, tem a capacidade de ligar elementos análogos. Entre os termos, que 

devem ser explícitos, não se estabelece uma relação de subordinação, salvo quando o 

elemento implícito é um objeto indireto ou um complemento circunstancial. 

 

(06) Muito aprendi já aqui e continuo a aprender! Continuem! Nos termos 

das regras da Maçonaria Regular e do espírito e prática da Mestre Affonso 
Domingues, todos os maçons da GLLP / GLRP ou de outras Obediências 

com quem a GLLP / GLRP mantém relações são sempre bem-vindos! A 

Loja Mestre Affonso Domingues reúne todas as segundas e quartas quartas-

feiras de todos os meses, exceto agosto. Obrigado, Rui, pelo convite. Com a 
tua permissão, tomarei a liberdade de transmitir aos restantes membros da 

Excalibur, e tenho a certeza que os mesmos vos irão receber com boas 

vindas, nas quintas dessas mesmas semanas, sempre que nos honrarem com 
a vossa visita. 

(http://a-partir-pedra.blogspot.com/2012/07/regras-gerais-dos-macons-de-

1723-xi.html, acesso em 14/01/2019) 

 

 

O dado acima confirma a afirmação de Bosque e Demonte (2004). Em (06), exceto 

conecta dois elementos análogos (“meses” e “agosto”) em uma relação metonímica de todo e 

parte, respectivamente. Essa observação é muito pertinente, pois espelha a singularidade e 

especificidade de exceto no chamado grupo das preposições. Como se sabe, um dos traços 

principais das preposições é justamente subordinar termos. Ao não exibir esse traço com tanta 

transparência, exceto singulariza-se e, ao mesmo tempo, afasta-se do grupo das preposições 

acidentais mais prototípicas, justamente por sua natureza paratática, mesmo que em caráter 

marginal. 

Fica claro que somente uma abordagem teórica comprometida com a prototipicidade 

pode dar conta de descrever esse elemento gramatical da língua portuguesa. Afinal, propostas 

categóricas não são capazes de enquadrar exceto em classes canônicas, devido ao seu 

hibridismo, maleabilidade e plasticidade. 

Em estudo sobre a gradualidade categorial das preposições acidentais, Pinto (2016, p. 

71-73) analisa o padrão construcional exceto + SN e o denomina de relator 

adverbial/circunstancial, justamente por sua natureza relacional, exercendo, assim, sua 

função de nexo gramatical. Por sua vez, Cavaliere (2009, p. 27-32) traz outra proposta de 

classificação para exceto, sob os pressupostos da Semântica Argumentativa, que atua nas 

fronteiras entre o linguístico e o extralinguístico. Ele o considera um operador argumentativo. 
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Por admitir que os argumentos estão ordenados em uma escala argumentativa, nessa 

classificação, exceto expressa a ideia de relevância de valor quantitativo ou qualitativo, na 

ativação de argumentos. Essa classificação de exceto como operador argumentativo confirma 

o valor discursivo do conector, para além da gramática stricto sensu. 

Nesta seção, descrevemos os usos do conector exceto na literatura já existente, como 

articulador de sintagmas; na próxima seção, ampliamos a discussão travada, com a revisão 

bibliográfica do Exceto X como conector oracional à luz de alguns autores, tradicionais e 

também filiados a abordagens de cunho linguístico. 

 

2.2 Exceto X na articulação de orações 

 

 

Como o objeto de nossa pesquisa é o conector de orações Exceto X, cabe-nos agora 

fomentar a discussão a partir da abordagem de diversos autores sobre as instanciações dessa 

construção. Sabemos que a NGB não engloba as orações de exceção em seu rol, no entanto 

encontramos algumas, aliás, poucas informações sobre as orações de exceção nas gramáticas 

do PB. Alguns estudos funcionalistas e tipológicos trazem mais informações sobre o tema. 

Encontramos, na literatura, registro das seguintes instanciações de Exceto X: exceto 

que e exceto se. Rocha Lima (1998, p. 263) e Moura Neves (2011, p. 735-736) admitem 

exceto, introduzindo oração infinitiva8. Bechara (2015, p. 542), por sua vez, considera a 

oração de exclusão9 como uma das possibilidades das orações reduzidas de infinitivo, 

afirmando que ela pertence ao grupo de orações reduzidas fixas, ou seja, normalmente, não 

aparece sob a forma desenvolvida. 

Cunha e Cintra (2001, p. 590) afirmam que há muitas conjunções compostas por 

advérbios, preposições e particípios com a partícula que, formando as chamadas locuções 

conjuntivas. Todavia, eles não citam exceto que como uma delas, apesar de sua produtividade 

em língua portuguesa. O dado abaixo, por exemplo, ilustra esse uso em dados reais: 

                                                             
8 Como ficará claro na seção 3.4 (Procedimentos Metodológicos), decidimos, nesta etapa da pesquisa, não 

abordar as orações com exceto seguido de oração infinitiva.  

9 Bechara (2015), assim como Decat (2001), opta por denominar as orações de exceção como “orações de 

exclusão”. 
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(07) Falei com a mesma senhora; ela propôs que alguém viesse me buscar e 

levar-me a uma reunião. Recusei-me a ir, desliguei, chorei de novo e bebi 
mais um pouco. Telefonei novamente, e ela me perguntou se poderia enviar-

me algum material pelo correio. Assim fez, li o material e telefonei mais 

uma vez, e ela me indicou o local onde haveria uma reunião. Era uma 

reunião aberta. Pedi a uma vizinha para me acompanhar. Havia um senhor 
falando. Não me lembro de nada do que foi dito, exceto que uma senhora 

me deu um "kit para principiantes", contendo nomes e telefones e me pediu 

para telefonar a qualquer das pessoas na lista antes de tomar a próxima 
bebida. Essa senhora também me disse para voltar sempre às reuniões. Isto 

foi há 21 anos. Sempre acreditei em Deus. No A.A., referimos-nos a Deus 

como um Poder Superior, por isso, para mim foi fácil aceitar esta parte do 

programa. 
(http://aabr.com.br/ver.php?id=133&secao=5, acesso em 07/08/2018) 

 

 

Bechara (2015, p. 491) admite exceto que como um transpositor complexo de oração 

adverbial, como acontece em nosso corpus. Vale destacar que esse tipo de composição 

sintagmática segue um modelo bastante produtivo em língua portuguesa, alinhado ao esquema 

X-que, em que um elemento (nominal, verbal ou adverbial) se combina com o elemento que.  

Lima-Hernandes (2010) defende que essa reanálise é resultado da pressão exercida 

pelos aspectos pragmáticos da interação comunicativa sobre os mecanismos linguísticos 

(metonímia e metáfora).  Ao longo da história da língua portuguesa, podemos constatar a 

formação de diversos conectivos por meio da adjunção de nomes, verbos, preposições e 

advérbios ao que, considerado subordinador por excelência.  

Cezario, Silva e Santos (2015) apresentam uma rede construcional de conectivos com 

base de sentido temporal, instanciada pela construção [Xque]conec. Nessa rede, há elementos 

conectores como sempre que, uma vez que, ainda que. O caso de exceto que comprova que 

esse mecanismo de criação de novos conectivos, de fato, permanece produtivo em língua 

portuguesa. 

Bosque e Demonte (2004, 591), por sua vez, acrescentam que exceto e salvo podem 

ter como termo uma oração encabeçada por conjunção subordinativa que, adquirindo um 

valor concessivo. Embora os autores não indiquem o valor de exceção propriamente dito, 

reconhecem o uso do elemento de conexão e o associam a uma semântica mais aparentada, no 

plano da concessividade. 

Kortmann (1997, p. 87) classifica except that (inglês) e excepto que (espanhol) como 

subordinadores adverbiais de relação interclausal CCC (causal, condicional, concessiva e 
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relações interclausais relacionadas) de exceção/restrição. Entretanto, o autor ressalta que a 

relação interclausal de restrição difere da de exceção, visto que a primeira apenas se refere a 

orações que possuam com matriz afirmativa. Ele faz uma observação importante de que essas 

relações de exceção e restrição podem misturar-se com condição, contraste ou concessão, 

confirmando as fronteiras difusas e sobrepostas dessas semânticas. 

Quirk et al. (1985), assim como também Perez Quintero (2002, p. 10), abordam as 

orações de exceção, afirmando que são introduzidas pelo subordinador exceto que [except 

that]. Eles reiteram a combinação das semânticas de exceção com a de condição, assim como 

Kortmann (1997) também o fez. Halliday e Matthiessen (2004) chamam cláusulas 

introduzidas por exceto que [except that] de cláusulas de extensão hipotática do tipo variação 

subtrativa, por sua semântica de exclusão, de retirada do todo. 

A pesquisa bibliográfica realizada sobre o exceto que comprova a sua existência 

empírica e nos dá pistas importantes sobre sua descrição. O silêncio ou comedimento da 

tradição gramatical quanto a esse aspecto certamente se explica devido à não prototipicidade 

desse elemento gramatical, que encontra fronteiras difusas com outros elementos. Entretanto, 

esse tópico não pode ser ignorado, devido à sua relevância e produtividade em português. 

Agora vejamos algumas informações sobre o exceto se. 

Rocha Lima (1998), Cunha e Cintra (2001) e Bechara (2015) não preveem o conector 

exceto se em seus compêndios. Moura Neves (2001, p. 18) e Barreto (1992), por outro lado, 

admitem a existência dele, que é marcado por uma circunstância condicional. Azeredo (2014, 

p. 327) cita o conectivo exceto se nas orações adverbiais condicionais que estão dentro do 

grupo da causalidade. Segundo o autor, esse elemento gramatical serve para indicar a única 

situação capaz de reverter o que vem expresso na oração principal. 

Oliveira e Hirata-Vale (2017), ao proporem a condicionalidade como uma zona 

conceitual (ou domínio funcional), afirmam que a condicionalidade se manifesta de diversas 

formas e que exceto se pertence ao grupo dos conectores condicionais complexos. Nesse 

grupo, segundo as autoras, os conectores possuem diferentes graus de gramaticalização e usos 

em contextos mais específicos. Vejamos um dado de nosso corpus: 

 

(08) E não vamos aqui analisar o direito propriamente dito do caso, uma vez 

que sem acesso ao processo ou a dados mais precisos, correríamos o grande 

risco de ser levianos ao tratar o assunto com profundidade. Primeiro porque 
devemos levar em conta que ainda que alegando ter sido forçado, o jogador 
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assinou um contrato, e no mundo jurídico o contrato assinado deve ser 

cumprido, exceto se existirem nele falhas estruturais que o anulem. Depois 
porque a decisão ainda pode ser mudada já que não transitou em julgado, o 

que significa que pode haver mudança do entendimento do tribunal. Para 

terminar dizendo que o feito conseguido pelo jurídico deles não é superior 

em nada aos feitos acima citados de êxito do nosso Depto. Jurídico. 
(http://3vv.com.br/2012/03/a-importancia-do-exemplo-que-vem-do-outro-

lado/, acesso em 07/08/2018) 

 

 

 Em (08), temos, além do conector exceto se, verbo no subjuntivo “existirem”,  

confirmando a presença da semântica condicional junto à de exceção, tornando exceto se um 

conector condicional negativo. Esse dado evidencia que as fronteiras entre condicionalidade e 

exceção são bastante difusas. 

A união do matiz condicional a outras noções semânticas é um fato largamente 

atestado nas diversas pesquisas empíricas. Rosário (2012), por exemplo, investigou, dentre 

outros conectivos, os usos funcionais de mesmo se, que adjunge as ideias de concessão e 

condição. Essa ideia de aproximação das relações semânticas de causa, concessão e condição 

também é proposta por Raposo et al. (2013), além de alguns autores citados anteriormente, 

como Kortmann (1997) e Quirk et al. (1985). 

Ao finalizarmos essa revisão na literatura sobre o elemento exceto, tanto por parte de 

autores brasileiros quanto estrangeiros, podemos confirmar que, nas orações instanciadas 

pelos conectores Exceto X, temos uma estratégia discursiva de focalização, em que o usuário 

atribui relevo às orações de exceção, o que é demonstrado com mais detalhes na análise de 

dados. No próximo capítulo, definimos os pressupostos teóricos adotados nesta pesquisa. 
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

Neste capítulo, abordamos três importantes tópicos para o desenvolvimento da 

pesquisa em foco. Em um primeiro momento, fazemos uma breve síntese dos pressupostos da 

Linguística Funcional Centrada no Uso. Em seguida, discorremos sobre a abordagem 

construcional, principalmente no que tange ao conceito teórico de construção, bem como suas 

características e propriedades, e de hierarquia construcional. Posteriormente, apresentamos 

uma síntese sobre o processo de articulação de orações na perspectiva funcionalista. 

 

3.1 Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

 

Nesta seção, apresentamos os principais pressupostos teóricos da Linguística 

Funcional Centrada no Uso, doravante LFCU, utilizada como subsídio principal para a análise 

de Exceto X. É a concepção holística da gramática assumida pela LFCU, ampliando o olhar do 

analista do item para a construção, que torna este o modelo teórico mais adequado para um 

estudo de Exceto X em suas instanciações de uso. 

A LFCU está consubstanciada no “casamento teórico” da Linguística Funcional de 

vertente norte-americana, especialmente na linha de Givón, Hopper, Thompson, Chafe, 

Bybee, Traugott, Lehmann e Heine, com a Linguística Cognitiva, na linha de Lakoff, 

Langacker, Fauconnier, Goldberg, Taylor e Croft, entre outros. A LFCU é uma teoria 

linguística baseada no uso para o estudo das construções de uma língua particular. 

A Linguística Funcional norte-americana surgiu a partir da década de 70. Ela tem 

como característica fundamental analisar os usos linguísticos, sob a ótica da gramática e do 

discurso. Para o Funcionalismo, há uma simbiose entre gramática e discurso. A gramática 

molda o discurso e o discurso, por sua vez, molda a gramática. Uso, gramática e discurso são 

conceitos caros à Linguística Funcional. 

A partir de uma dissidência de pesquisadores filiados à Teoria Gerativa, surge 

também na década de 70, a Linguística Cognitiva. O ponto central dessa teoria é a cognição, 
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ou seja, os processos mentais de criação e recriação da linguagem. Nessa perspectiva, a língua 

é um reflexo de processos cognitivos e da experiência humana em suas relações com os 

processos de domínio geral. 

A tendência de pesquisadores funcionalistas se apropriarem de perspectivas 

cognitivistas no estudo de fenômenos linguísticos aproximou essas duas vertentes. Essa 

aproximação entre uso e cognição, conceitos basilares da LFCU, tem enriquecido as 

investigações das línguas naturais pelo prisma das construções, inclusive de Exceto X, nosso 

objeto de pesquisa. Assim, a LCFU congrega tanto os pressupostos da Linguística Funcional, 

como também os da Linguística Cognitiva. Eis alguns deles: 

 

[...] a importância do contexto de interação e das operações cognitivas nos 
processos de significação, a importância dos mecanismos de mudança para 

compreender o fenômeno da linguagem e a não distinção entre léxico e 

sintaxe, uma vez que a unidade linguística básica passa a ser a construção, 
que pode ser caracterizada por qualquer elemento formal  - um lexema, uma 

palavra, uma estrutura sintática mais complexa – diretamente associado a 

algum sentido, alguma função pragmática ou alguma estrutura 
informacional. (MARTELOTTA; ALONSO, 2012, p. 104) 

 

 

Considerando a gramática como uma representação cognitiva da experiência 

linguística dos indivíduos, a LFCU incorpora a semântica e a pragmática à análise das 

construções, alargando seus interesses para além do plano morfossintático. De acordo com a 

LFCU, a língua é um sistema a serviço das necessidades intercomunicativas do usuário, 

motivadas por fatores linguísticos e extralinguísticos (MARTELOTTA, 2011; FURTADO 

DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013; OLIVEIRA; ROSÁRIO, 2015).  

A partir desse modelo teórico, os estudos funcionalistas passaram não mais a levar em 

consideração apenas um determinado item, mas, em uma visão mais abrangente, aspectos 

fonológicos, morfológicos e sintáticos (plano da forma), bem como aspectos semânticos, 

pragmáticos e discursivos (plano do sentido). Nessa perspectiva, o foco são as instanciações 

de construções, considerando sua dimensão contextual, cognitiva e pragmática. 

  

A ideia central é que a língua é usada, sobretudo, para satisfazer 
necessidades comunicativas. A explicação para as estruturas gramaticais 

deve ser procurada no uso real a que elas se prestam na situação de 



41 
 

comunicação. Em outras palavras, trabalha-se com a hipótese de que a forma 

da língua deve refletir, em alguma medida, a função que exerce. 
(FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, p. 17) 

 

 

De fato, o uso é considerado o grande motor da mudança linguística, resultado da 

experiência, da rotinização e da perspectivação da linguagem. É justamente na interação 

verbal que os significados são negociados e as alterações na língua são instauradas. Nesses 

processos, atuam princípios cognitivos e interacionais, em um complexo mosaico de 

atividades integradas. Segundo Bybee (2016, p. 18), “é o uso repetitivo desses processos 

[cognitivos de domínio geral] que tem impacto sobre a representação cognitiva da linguagem 

e, portanto, na língua tal como ela se manifesta explicitamente”. É por esse motivo que 

frequência de uso tem tanta importância no contexto da LFCU, pois o uso repetido de uma 

determinada construção, de fato, impacta o sistema. Não se trata de simples performance, 

como proposto pelos formalistas. 

Na língua, ao mesmo tempo em que há aspectos estáveis, também é possível verificar 

instabilidades que acomodam e desacomodam continuamente o sistema linguístico. Assim, 

um princípio da LFCU é que a gramática da língua está em um permanente movimento 

dinâmico, em uma acepção muito próxima à clássica formulação de gramática emergente, 

defendida por Hopper (1987). 

Em síntese, é possível defender que a LFCU “trabalha na interface entre uso e 

estrutura, considerando a emergência e a regularização de padrões linguísticos na interação 

verbal” (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 18). Nesse sentido, a LFCU vai 

além das perspectivas clássicas de gramaticalização, visto que lança luz não só sobre aspectos 

funcionais, mas também sobre aspectos formais do fenômeno linguístico. 

Ademais, o plano de análise não está mais no item linguístico, mas em uma entidade 

um pouco mais ampla e complexa, ou nos termos de Trousdale (2008, p. 6), em unidades 

simbólicas convencionais (conventional symbolic unit), as construções. Uma vez que vimos o 

quão central é o conceito de construção adotado pela LFCU, passamos agora a tratar, de 

forma mais detida, da abordagem construcional da gramática. 
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3.2 Conceitos de construção 

 

  

A construção é a unidade básica da língua na abordagem construcional. Há vários 

modelos construcionais da gramática. Alguns são cognitivistas, como Fillmore, Kay e 

O’Connor (1988), Goldberg (1995, 2006), Croft (2001, 2009) Croft e Cruse (2004). Outros, 

funcionalistas como Traugott (2003, 2007), Bybee (2003, 2010), Traugott e Trousdale (2013), 

por exemplo.  Apesar de todos esses modelos convergirem em pontos essenciais, cada um 

deles admite uma acepção diferente de construção e de outros conceitos teóricos conexos. 

Cabe-nos, então, apresentar alguns desses modelos construcionistas e seus conceitos de 

construção correspondentes. 

De acordo com Goldberg (1995, p. 1) e Goldberg e Casenhiser (2006, p. 4), 

construções são “correspondências de forma-significado” que funcionam como unidades 

básicas e centrais da língua, visto que operam em diferentes níveis da gramática. A autora 

defende que o significado geral da construção não depende do significado de seus eixos:  

 

C é uma CONSTRUÇÃO se e somente se C é um pareamento 

forma/significado <Fi, Si> de modo que algum aspecto de Fi ou do Si, não é 
estritamente previsível a partir de partes componentes de C ou a partir de 

outras construções previamente estabelecidas. (GOLDBERG, 1995, p. 4)10 

 

 

Bybee (2016) também define construções como pareamentos de forma e significado, 

contudo ela sublinha e destaca a pragmática, ampliando a perspectiva construcional. A 

construção, segundo a autora é parcialmente esquemática, pois apresenta posições abertas ao 

preenchimento (slots) e posições preenchidas. Essas partes fixas são fundamentais para que o 

feixe de exemplares seja determinado: 

 

 

                                                             
10 Texto original: “C is a CONSTRUCTION if and only if C is a form-meaning pair <Fi, Si> such that some 

aspect of Fi or some aspect of Si is not predictable from C’s component parts or from other previously established 

constructions”. 
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As construções são particularmente adequadas para modelos que assumem 

exemplares, já que elas são baseadas na superfície e podem emergir da 
categorização de enunciados previamente usados. Modelos que consideram 

exemplares, por sua vez, permitem um tratamento de construções que é 

essencial para a total compreensão das construções por armazenarem tanto 

instâncias específicas das construções quanto possibilitarem a abstração de 
uma representação mais generalizada. (BYBEE, 2016, p. 131) 

 

 

Os exemplares podem ser membros centrais ou marginais da categoria, de maneira 

gradual. Quanto mais o exemplar for central, mais será prototípico. Vale ressaltar que a 

frequência token pode influenciar na classificação de membros exemplares. De fato, 

exemplares com muito uso tendem a ser considerados membros mais centrais da categoria. 

Vejamos uma ilustração de como as construções se organizam em redes, o que é um 

postulado básico da LFCU: 

 

Figura 2 – Uma pequena rede conceptual 

 

Fonte: Adaptado de Traugott e Trousdale (2013, p. 10) 

 

 

A Figura 2 é um exemplo de rede conceptual apresentada por Traugott e Trousdale 

(2013, p. 10). É uma rede de nós e links, e seus elementos se relacionam hierarquicamente. No 
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exemplo anterior, temos uma rede de itens manufaturados, subdivididos em duas classes: 

mobília e instrumentos musicais. Como podemos observar, cadeira, por exemplo, é um 

membro central da classe mobília, porque reflete maior prototipicidade, ou seja, possui mais 

características da classe de mobília. Um piano, por sua vez, tanto pode ser considerado um 

instrumento musical, por sua função, ou um móvel, por sua forma. Ele é um membro que tem 

características das duas classes, ou seja, é híbrido e, portanto, mais marginal. 

Essa representação da rede de mobília e instrumentos musicais pode ser aplicada, por 

analogia, aos elementos de uma língua humana. Por exemplo, em português, há conectivos 

mais centrais, como o prototípico subordinador que ou o prototípico coordenador e em 

convivência com outros conectivos menos prototípicos como entretanto e contudo, que 

amalgamam propriedades de conectivos e de advérbios, devido à precedência histórica de 

ambos os elementos. Como ficará claro, com o conectivo exceto acontece algo semelhante, no 

sentido de não ser uma conjunção prototípica, apesar de ligar orações. Essa, aliás, é uma das 

hipóteses para o exceto não ser contemplado nas descrições gramaticais, justamente pelo seu 

comportamento mais marginal na metaclasse dos conectores. 

De acordo com Goldberg (1995) as construções em rede podem ser relacionar umas 

com as outras. Essas relações de herança podem ser descritas como links que se estabelecem 

por: 

 

 Polissemia – se há uma relação entre um sentido de uma construção e alguma extensão 

em outra; 

 Extensão metafórica – se há uma relação entre duas construções por meio de 

mapeamento metafórico; 

 Subparte – se parte de uma construção constitui outra construção; 

 Instanciação – se uma construção instancia outra. 

 

Croft (2001) afirma que a construção é a unidade básica de sua chamada Gramática de 

Construção Radical. O autor considera que as construções são próprias do idioma. Segundo 

ele, as construções são estruturas formais complexas, conforme a figura a seguir: 
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Figura 3 – Representação da construção 

 

 

 

A Figura 3 evidencia a correlação entre forma e sentido. Todas as dimensões – 

morfossintática, fonológica, semântico-pragmática e discursivo funcional – atuam juntas na 

construção. Forma e sentido estão vinculadas por meio de um elo de correspondência 

simbólica. As definições anteriores de construção são similares no que tange à 

correspondência entre forma e função, visto que todas comungam desse ponto em comum. No 

entanto, a representação de Croft (2001) é mais abrangente ao considerar todas as 

propriedades de cada eixo, especificando-as em detalhes. 

Assim como Croft (2001), Traugott (2007, p. 525) descreve a construção como um par 

simbólico de forma-sentido, multidimensional, com todos os aspectos da linguagem 

compreendidos nela. Posteriormente, Traugott e Trousdale (2013), em Constructionalization 

and constructional changes, postulam que a construção é representada pelo pareamento [[F] 

↔ [S]], havendo nela um elo simbólico entre a forma e o sentido. Vejamos: 

 

As construções são convencionais na medida em que são compartilhadas 

entre um grupo de falantes. Elas são simbólicas por serem signos, 
geralmente associações arbitrárias de forma e significado. E são unidades em 

que algum aspecto do signo é tão idiossincrático (Goldberg, 1995) ou tão 

frequente (Goldberg, 2006) que o signo está vinculado como um pareamento 
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forma-sentido na mente do usuário da língua. (TRAUGOTT; TROUSDALE, 

2013, p. 1)11 

 

 

Assim, a construção possui dois eixos, cada qual com suas propriedades: forma e 

sentido. Há uma vinculação entre forma e sentido, de tal forma que não há prevalência de 

nenhum dos dois eixos. Uma vez formada a construção, é o uso que a convencionaliza. Nas 

pesquisas contemporâneas, Rosário e Oliveira (2016, p. 235) ratificam esse conceito ao 

destacar a importância do tratamento igualitário dado à função e à forma. 

 

[...] temos hoje destacada a correlação de aspectos funcionais e formais na 

origem e fixação das categorias linguísticas, traduzida como direcionalidade 
função <> forma. Assim, é ampliada a dimensão da forma, num 

procedimento que equilibra ambos os eixos – o do sentido e o da estrutura. 

Consideramos que tratar tais dimensões com igual medida significa não só 

assumi-las como de mesma importância mas também, e principalmente, 
conferir à pesquisa funcionalista maior rigor e controle em seus critérios e 

procedimentos. 

 

 

A partir da proposta de Croft (2001), em que ele discrimina cada propriedade de cada 

eixo da construção, podemos delimitar melhor os critérios de análise das pesquisas. Tomemos 

como exemplo a construção Exceto X, objeto deste trabalho. Exceto X se caracteriza pela 

união do conector exceto, na posição fixa, com outro conectivo prototípico, no slot.  Essa 

construção tem a função de conectar orações dando a elas o sentido de exceção ou condição. 

Traugott e Trousdale (2013, p. 13), ao definirem constructicon como um inventário de 

construções, postulam que as construções podem ser caracterizadas por três dimensões: 

tamanho, especificidade fonológica e conceptualização. A primeira e a segunda dizem 

respeito à forma, ao passo que a última, ao sentido. A figura abaixo revela isso. 

 

 

 

                                                             
11Tradução nossa: “Constructions are conventional in that they are shared among a group of speakers. They are 

symbolic in that they are signs, typically arbitrary associations of form and meaning. And they are units in that 

some aspect of the sign is so idiosyncratic (Goldberg 1995) or so frequent (Goldberg 2006) that the sign is 

entrenched as a form-meaning pairing in the mind of the language user.” 
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Figura 4 – Dimensões das construções (Rosário e Oliveira, 2016, 240) 

 

 

Fonte: Adaptado de Traugott e Trousdale (2013, p. 13) 

 

 

Nessa figura, os autores propõem três parâmetros para cada uma das dimensões. 

Quanto ao tamanho, a construção pode ser atômica, complexa ou intermediária. Quanto à 

especificidade fonológica, ela pode ser substantiva, esquemática ou intermediária. Quanto à 

conceptualização, pode ser conteudista, procedural ou intermediária. De acordo com essas 

características, podemos postular que a construção Exceto X, em termos de tamanho, é 

complexa, tendo em vista que é formada por mais de um elemento; em termos de 

especificidade fonológica, é intermediária, haja vista o preenchimento do primeiro elemento 

(Exceto) e o slot em aberto do segundo elemento que a constitui; em termos de 

conceptualização, é procedural, devido seu papel gramatical de articular orações. Logo, pelas 

razões expostas, podemos concluir que Exceto X é uma construção complexa, intermediária e 

procedural.  

O modelo teórico de Traugott e Trousdale (2013) faz uso de três fatores, a saber, em 

sua análise construcional: esquematicidade, produtividade e composicionalidade. Esses três 

fatores têm sido basilares na descrição de construções nas línguas em geral. Cabe destacar 

que, apesar de terem sido criados para dar conta de pesquisas históricas, esses fatores são 

perfeitamente aplicáveis à análise sincrônica, como têm demonstrado inúmeros trabalhos 

realizados no país mais modernamente. 

A esquematicidade está relacionada ao grau de generalidade ou especificidade da 

construção, portanto há construções mais abstratas ou mais esquemáticas que outras. Quanto 

mais esquemática é uma construção, maior é a sua rede hierárquica. A produtividade diz 

respeito à extensibilidade dos esquemas, ou seja, ao grau em que os esquemas sancionam tais 

construções e ao grau em que tais esquemas são restringidos. Ela está relacionada à frequência 

type e token de uma construção. A frequência type é medida pela quantidade de 

microconstruções, ao passo que a frequência token, pela quantidade de ocorrências dessa 
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construção no uso propriamente dito. (BYBEE, 2003). Já a composicionalidade semântica ou 

sintática de uma construção é avaliada pelo grau de transparência entre o elo da forma e do 

significado. Portanto, a composicionalidade é inversamente proporcional à esquematicidade. 

Quanto mais uma construção é esquemática, menos ela é composicional. 

Traugott e Trousdale (2013) apresentam também uma rede construcional, em que as 

construções estão organizadas em três níveis hierárquicos virtuais - esquema, subesquema, 

microconstrução - além do próprio constructo, que é a realização linguística propriamente 

dita. Na representação dessa rede, quanto mais alto é o nível, mais esquemático ele é. 

Vejamos a Figura 5: 

 

Figura 5 – Hierarquia construcional (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 17) 

 

 

 
 

 

Esquemas são generalizações taxonômicas de categorias. Os esquemas linguísticos são 

instanciados por subesquemas e, nos níveis mais específicos, pelas microconstruções. Os 

esquemas são essencialmente rotinizados (ou cognitivamente estabelecidos) como padrões de 

experiência. (KEMMER, 2003). 

No caso de Exceto X, sua hierarquia construcional começa com o domínio funcional 

(TEIXEIRA; ROSÁRIO, 2016) da Exceção. Em seguida, temos o esquema Exceto X, ao qual 

estão ligados quatro subesquemas, distintos em seu sentido: exceção, exceção-tempo e 

condição. No nível das microconstruções, temos exceto que, exceto + quando, excetose e 
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exceto quando12. 

Na verdade, a rede construcional de Exceto X é bem maior, haja vista a existência de 

outros elementos gramaticais que estabelecem conexão do domínio da exceção, como exceto 

caso, exceto onde e outros. Entretanto, neste recorte de pesquisa, nos debruçamos somente 

sobre os conectores anteriormente citados. Nos procedimentos metodológicos, essa questão é 

mais esclarecida. Na próxima seção, apresentamos como a articulação de cláusulas é abordada 

nas gramáticas tradicionais e nas pesquisas funcionalistas. 

 

3.3 A articulação de orações 

 

 

 Aqui apresentamos uma síntese de alguns postulados sobre a articulação de cláusulas, 

tanto em abordagens tradicionais, quanto em pesquisas funcionalistas. A tradição defende 

apenas dois processos para a articulação de orações: coordenação e subordinação. Dentro 

desse escopo tradicional, na coordenação, temos orações independentes, ao passo que, na 

subordinação, as orações são tidas como dependentes. É importante frisar que esse conceito 

de (in)dependência entre as cláusulas não é muito claro e preciso. A indefinição de um critério 

para a classificação dos processos de articulação de orações gera dúvidas e questionamentos, 

principalmente em relação aos processos de justaposição e correlação, que não estão previstos 

na tradição gramatical. Rosário (2012b, p. 10) discute esse conceito em relação aos processos 

de coordenação e subordinação. 

 

[...] os critérios semântico e sintático estão presentes na maioria das 

definições apresentadas, juntamente com o conceito de dependência, mas 

não são bem definidos, gerando incompreensões e falta de clareza nas 

exposições teóricas. Essa heterogeneidade evidencia a carência de uma 
posição precisa por parte dos gramáticos de orientação tradicional e dificulta 

uma análise gramatical criteriosa. 

 

 

                                                             
12 A análise de dados comprova que há dois nós da rede que se assemelham em termos formais, mas que 

apresentam traços funcionais distintos. É por esse motivo que indicamos a existência de exceto quando e exceto 

+ quando como elementos diferentes, o que será mais bem explicado no capítulo 5. 
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 Além da questão da (in)dependência entre as orações, outra questão igualmente 

complexa e ainda não tratada pela tradição é justamente a zona de fluidez categorial entre 

diferentes processos. Assim, nem todas as chamadas orações coordenadas exibem o mesmo 

grau de independência. De forma ainda mais complexa apresenta-se a subordinação, que está 

longe de se comportar como um fenômeno único. Em termos gerais, não há proposta de 

gradiência entre os diferentes tipos de oração. Isso mascara as diferentes particularidades das 

construções oracionais. 

O Funcionalismo Clássico avança na discussão da oração complexa, quando propõe os 

três pontos de aglomeração no cline de combinação de orações. O Quadro 4 traz esse cline em 

que a distinção entre os processos de articulação de orações está no grau de dependência 

semântica e integração sintática entre elas.(cf. HOPPER, TRAUGOTT, 1997, p. 170): 

 

Quadro 4 – Processos de articulação de orações 

 

 

     Parataxe              >                  Hipotaxe                  >                Subordinação 

- dependente                              + dependente                                      + dependente 

- encaixada                                - encaixada                                         + encaixada 

 

 

No Quadro 4, notamos que esses três processos de articulação de orações são a 

parataxe, a hipotaxe e o subordinação. Na parataxe, há menor dependência e encaixamento; 

na hipotaxe, maior dependência e menor encaixamento; na subordinação, completa 

dependência e encaixamento. Na ótica do Funcionalismo Clássicos, os três processos de 

combinação de orações correspondem a diferentes graus de gramaticalização. (HOPPER, 

TRAUGOTT, 1997, p. 176-184). 

 Nesta pesquisa, nosso foco é o processo de hipotaxe, conhecido como o grupo que 

abriga as orações subordinadas adverbiais da gramatica tradicional.  Observemos o quadro 

abaixo com as definições de orações adverbiais na tradição gramatical: 
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Quadro 5 – Definições de orações adverbiais (ROSÁRIO, 2012b, p. 14) 

 

ORAÇÕES ADVERBIAIS 

Bechara  

(1999, p. 346 ) 

Refletindo a classe heterogênea dos advérbios, também as orações 

transpostas que exercem funções da natureza do advérbio se repartem 

por dois grupos: a) as subordinadas adverbiais propriamente ditas, 

porque exercem função própria de advérbio ou locução adverbial e 

podem ser substituídas por um destes (advérbio ou locução 

adverbial): estão neste caso as que exprimem as noções de tempo, 

lugar, modo (substituíveis por advérbio), causa, concessão, condição 

e fim (substituíveis por locuções adverbiais formadas por substantivo 

e grupos nominais equivalentes introduzidos pelas respectivas 

preposições); b) as subordinadas comparativas e consecutivas. 

Cunha e Cintra 

(2001, p. 604-

605) 

Funcionam como adjunto adverbial de outras orações e vêm, 

normalmente, introduzidas por uma das conjunções subordinativas 

(com exclusão das integrantes que [...] iniciam orações substantivas). 

Rocha Lima 

(1999, p. 274) 

Assim se denominam porque, equivalentes a um advérbio, figuram 

como adjunto adverbial da oração a que se subordinam. 

Luft 

(2000, p. 53.59) 

Funcionam como advérbio (adjuntos adverbiais) da respectiva oração 

principal. Exercem, pois, a função de adjuntos adverbiais da oração 

regente. Exprimem as diversas “circunstâncias”, e se introduzem, 

quando não reduzidas, por uma das conjunções subordinativas, 

excluída a integrante (a qual introduz as orações substantivas). 

Kury 

(2003, p. 62) 

As orações subordinadas adverbiais, que funcionam sempre como 

adjunto ou complemento adverbial da oração principal de que 

dependem, podem apresentar-se desenvolvidas (conexas ou 

justapostas) e reduzidas (de infinitivo, de gerúndio, de particípio). 

Almeida 

(2004, p. 529) 
É a que, em relação à oração principal, equivale a um advérbio. 

Bueno 

(1963, p. 383) 

São assim chamadas as orações subordinadas que correspondem a 

circunstâncias e são tantas quantas as espécies de advérbios. 

Pereira 

(1943, p. 289) 

Exerce sempre as funções de um advérbio, o qual é, em  geral, 

conversível em substantivo regido de preposição, pode ser convertida 

em uma locução adverbial, isto é, em um substantivo regido de 

preposição. 

Maciel 

(1931, p. 362) 

Sempre que valha logicamente por um advérbio ou expressão 

adverbial. 
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Azeredo 

(2000, p.212) 
Desempenham funções próprias dos advérbios. 

Henriques 

(2003, p. 119) 

Desempenham, em relação à principal, uma única função sintática (de 

natureza adverbial): adjunto adverbial. 

 

 

De acordo a NGB, as orações subordinadas adverbiais classificam-se em: causais, 

concessivas, condicionais, finais, temporais, consecutivas, proporcionais, conformativas e 

comparativas. O Quadro 5 mostra que todos os autores, exceto Bueno (1963, p. 383), 

consideram as orações adverbiais correspondentes a advérbios ou adjuntos adverbiais.  

Sabemos que não é bem assim. Essas orações são chamadas por Bechara (2016, p. 489) de 

orações subordinadas adverbiais propriamente ditas: 

 

Refletindo a classe heterogênea dos advérbios, também as orações 
transpostas que exercem funções de natureza do advérbio se repartem por 

dois grupos: a) as subordinadas adverbiais propriamente ditas, porque 

exercem função própria de advérbio ou locução adverbial e podem ser 

substituídas por um destes (advérbio ou locução adverbial): estão neste caso 
as que exprimem as noções de tempo, lugar, modo (substituíveis por 

advérbio), causa, concessão, condição e fim (substituíveis por locuções 

adverbiais formadas por substantivo e grupos nominais equivalentes 
introduzidos pelas respectivas preposições); b) as subordinadas 

comparativas e consecutivas. 

 

 

Assim, o autor confirma que o conjunto das orações adverbiais é heterogêneo. Cada 

oração tem sua especificidade. Nos estudos funcionalistas, as estruturas hipotáticas incluem as 

orações relativas apositivas e as adverbiais da gramática tradicional. 

Decat (2001) afirma que as funções textual-discursivas estão na base do uso das 

orações hipotáticas adverbiais, uma vez que elas apresentam uma relação semântica de tempo, 

modo, causa/motivo, concessão, condição etc. Elas exercem funções como guia, foco, tópico, 

moldura, ponte de transição, dentre outras, e podem propiciar o entendimento da intenção do 

usuário da língua ao fazer as combinações entre as orações na organização do texto.  

Essa visão coaduna-se com a nossa perspectiva em relação ao Exceto X. Como 

podemos verificar, as orações hipotáticas estão a serviço não só da gramática, mas também do 
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discurso. Exceto X é uma construção que instancia a oração hipotática de exceção e apresenta 

essas características. No capítulo seguinte, abordamos os procedimentos metodológicos, 

revelando as escolhas feitas para esta pesquisa. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo traz os encaminhamentos metodológicos utilizados para a realização da 

análise das instanciações do esquema Exceto X. Pretendemos, ao longo da pesquisa, além dos 

objetivos já expostos na introdução, contribuir, em sentido mais amplo, com a descrição das 

orações hipotáticas do português contemporâneo. Como se trata de uma pesquisa 

essencialmente baseada no uso, elegemos a LFCU como linha teórica adotada:  

 

Esse modelo de abordagem reconhece o estatuto fundamental das funções da 

língua na descrição de suas formas, de modo que cada entidade linguística 

deve ser definida com relação ao papel que ela desempenha nos processos 
reais de comunicação. Em razão disso, procura essencialmente trabalhar com 

dados reais de fala e/ou escrita, inseridos em contextos efetivos de 

comunicação, evitando lidar com frases criadas ad hoc, dissociadas de sua 
função no ato comunicativo. (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 

2013, p. 15-16) 

 

 

A LFCU é uma teoria que une cognição e uso em seu arcabouço teórico. Por 

conseguinte, a julgamos adequada a nossa pesquisa que analisa dados do português em uso. 

Pautada nos pressupostos da LFCU, a análise se desenvolve com base em um corpus, que 

oferece ao pesquisador uma amostra do objeto em situação real de comunicação e em 

diferentes contextos (FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 2013). 

Como já foi exposto no decorrer deste trabalho, nosso objetivo principal é identificar 

características particulares da construção Exceto X pela análise de suas instanciações 

oracionais. Nosso banco de dados para o levantamento das ocorrências é o Corpus do 

Português, interface Web/Dialetos, disponível gratuitamente no endereço eletrônico 

https://www.corpusdoportugues.org/. Esse corpus contém uma base de dados de um bilhão de 

palavras em português, oriundas de aproximadamente um milhão de páginas de web de quatro 

países lusófonos: Brasil, Portugal, Angola e Moçambique. Ele abriga dados publicados entre 

2015 e 2016. Oferece, assim, uma farta fonte de pesquisa sincrônica. 

Utilizamo-nos de uma análise qualiquantitativa. O método quantitativo contabiliza e 

reúne um número significativo de dados, suficientes para uma análise que possui amostras 
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diversas. O método qualitativo, por sua vez, trata da análise desses dados em relação aos 

fatores de ordem sintático-semântica e pragmática, implicados nas instâncias de uso dessas 

construções. Vejamos um maior esclarecimento quanto a esse tipo de metodologia: 

 

Como pesquisadores dessa corrente procuram identificar e avaliar fatores de 

natureza cognitiva e pragmático-discursiva que regulam as tendências de 
manifestação do fenômeno investigado, atentos para as restrições de 

natureza formal que estimulam ou bloqueiam tendências de regularização 

desse fenômeno. Desenvolvemos uma análise essencialmente qualitativa 

com suporte quantitativo evidenciador de tendências. Testamos as hipóteses 
a respeito de aspectos sincrônicos e diacrônicos com dados de texto reais 

(falados e/ou escritos. Interessa-nos identificar diferentes motivações 

funcionais e avaliar o efeito de cada uma delas na configuração concreta do 
fenômeno sob análise. (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2015, p. 

21-22) 

 

 

No que tange aos dados transcritos do corpus, tentamos municiar o leitor de 

informações que permitissem as inferências necessárias à interpretação dos dados. Incluímos 

um contexto ampliado na citação dos nossos dados, além de destacarmos os articuladores para 

facilitar o trabalho de leitura. Para que os dados de nosso corpus não sejam confundidos com 

o corpo do texto, os dados estão em uma sequência numérica crescente, alinhados mais à 

direita, em espaço simples e em fonte mais reduzida do que a do corpo do texto desta 

pesquisa. Ao longo da dissertação, os dados de nosso corpus foram utilizados para ilustração 

e sustentação da teoria. No entanto, a análise desses dados será feita efetivamente no próximo 

capítulo, de uma forma mais detida e sistematizada. 

Nosso objeto de análise é o conector Exceto X, instanciado pela junção do articulador 

exceto com outro elemento gramatical. A partir de uma pesquisa piloto empreendida no início 

deste trabalho, detectamos a existência de vários padrões distintos. Para esta pesquisa, 

portanto, de modo a realizarmos uma descrição mais detalhada e minuciosa de uma parte da 

rede das construções de exceção, optamos pela análise dos padrões exceto quando, exceto que 

e exceto se, com descarte de 180 dados dos demais padrões morfossintáticos. Vejamos alguns 

desses dados descartados para efeitos ilustrativos: 
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a) exceto + SN 

 

(09) E, como o homem é morto em si e nele nada há senão o mal e o falso, 
por isso, tudo o que ele produz por si mesmo não é vivo, ao ponto de não 

poder por si mesmo fazer o bem que em si é o bem... O bem não pode vir 

senão da Fonte mesma, que é única, como também diz: "Ninguém é 
bom, exceto um, Deus" (Lucas 18:19)." "E disse DEUS: Façam as águas 

rastejar o réptil, a alma vivente. E a ave voe sobre a terra, sobre as faces da 

expansão dos céus". 
(http://24.229.2.221/sermoes/250.html, acesso em 14/01/2019) 

 

 

b) exceto + SAdv 

 

(10) A visão. Eis que surge a luz no fim de o túnel. Notem que a luz tem 

papel relevante no cotidiano do ser humano. Quer maltratar uma pessoa pra 

valer, enlouquecê-la? Recolha-a ao isolamento e à escuridão. É batata! Nos 
primórdios, o minúsculo animalzinho não busca, não anseia pela luz. Aliás, 

ele nem mesmo supõe que ela exista. Mas, lá está ela, ofuscando os seus 

olhos imaturos da forma mais agressiva e desavisada possível. Vocês bem o 
sabem: exceto em situações extremamente peculiares, como dormir e fazer 

sexo, o ser humano busca claridade a todo custo. Já no epílogo de uma 

existência, beirando a morte e sentindo o pavor de ser esquecido pelos entes 

queridos, o homem, como um bebê chorão, implora pela luz. Aquela mesma 
luz negligenciada nos velhos tempos do claustro materno. Não lhes parece 

contraditório, leitores? 

(http://acervo.revistabula.com/posts/colunistas/o-que-eu-fiz-de-tao-errado-
pra-ter-nascido, acesso em 14/01/2019) 

 

 

c) exceto + infinitivo 

 

(11) Para a Anistia Internacional, a nova lei russa que efetivamente bane o 

ativismo público de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e intersexuais 
(LGBTI) não fez nada exceto criar um clima de intolerância e promover a 

violência de grupos de vigilantes. A Anistia Internacional defende que a 

assistência humanitária para os países vizinhos à Siria seja 

significativamente reforçada. E que estes países mantenham suas fronteiras 
completamente abertas a todas as pessoas que fogem do conflito. 

(http://anistia.org.br/direitos-humanos/blog/todos-os-itens-do-blog?page=1, 

acesso em 12/11/2018) 
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d) exceto para (X/que/quando) 

 

(12) A menos que o homem dê crédito à possibilidade de uma afirmação 
autorizada da verdade, a menos que queira reconhecer as limitações da razão 

humana, a menos que seja capaz de perceber que as Escrituras são alguma 

coisa a mais do que um documento histórico, isto é, a menos que em sua 
vontade seja afirmativo quanto a fé, os Escritos não tem nenhuma 

argumentação para ele. Como a criança Divina, cuja presença não foi 

percebida a não ser por uns poucos, a recém-nascida doutrina da verdade 
espiritual não pode ser revelada exceto para aqueles que têm a fé na 

vontade. Daí se torna aparente que o Simeão de nosso texto pertencia a um 

pequeno grupo de remanescentes em Israel. Por isso, Simeão representa as 

afeições inocentes dos primeiros estados. É a essas afeições primitivas do 
bem e das verdades que os Escritos chamam de "relíquias", que duram até a 

vinda do Senhor. 

(http://24.229.2.221/sermoes/42.html, acesso em 14/01/2019) 

 

(13) Certo dia, a caminho de o serviço, eu precisava de um estimulante e 
parei para tomar uma dose. Lembro-me de ter tomado mais duas depois 

daquela primeira; e a lembrança clara que tenho, seguindo-se a esta, só me 

veio três dias mais tarde; pela primeira vez vim a saber o que é medo. Disse 
a minha família que eu deveria estar com sérios problemas mentais, do 

contrário isso não poderia ter acontecido. Passei a consultar um psiquiatra. 

Nunca mencionei a bebida, exceto para dizer-lhe que eu bebia 

ocasionalmente. Eu não falei para ele que, habitualmente, para criar coragem 
em certas ocasiões, tomava um drink. Uma dessas ocasiões eram as 

consultas com ele. Os anos passaram e cheguei ao ponto em que já não dava 

conta de mais nada. Meu marido e eu nos separamos por diversas vezes, e 
sempre que nos reconciliávamos, renovávamos nossa esperança de que as 

coisas fossem mudar. Mudaram mesmo. Pioraram. 

(http://aabr.com.br/ver.php?id=128&secao=5, acesso em 14/01/2019) 

 

(14) Assim são os meios pelos quais a vida espiritual é outorgada... É preciso 
saber que... nenhum pouco de (maldade) é permitido (espíritos internais' pelo 

Senhor, exceto no final, para que o bem possa vir disso, principalmente para 

que a verdade e o bem possam ter forma e serem fortificados com esses que 

estão em tentação. No mundo universal espiritual o propósito do Senhor 
reina, que vem a ser, que nada, seja o que for, nem a mais mínima coisa, 

surgirá, exceto para que o bem possa vir disso (AC 6574:2,3). Sabemos 

alguns dos benefícios que o Senhor traz das situações infelizes ou trágicas. 
As pessoas confrontam a natureza do mal e da humanidade separadamente 

do Senhor. Entendemos a necessidade de lutar pela injustiça na sociedade. O 

Senhor nos instiga a agir. Vemos a necessidade para a mudança e o 

arrependimento pessoal. 
(http://24.229.2.221/sermoes/09.html, acesso em 14/01/2019) 
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(15) Não consigo acessar nenhuma rede de serviços o que devo fazer? Não 

estou conseguindo acessar nenhuma rede de serviços, nem o apps ou 
qualquer outro, da uma mensagem de erro que estou desconectado, já fiz 

todos os procedimentos para conectar, mas não estou conseguindo ao digitar 

o número do telefone como faço para escolher a operadora Olá Fábio! Você 

deve selecionar o cartão SIM que deseja utilizar antes de realizar a chamada. 
Para alternar entre os cartões SIM ou Chip, abra o painel de notificações e 

selecione um ícone de cartão SIM desejado, exceto para quando o telefone 

estiver enviando ou recebendo mensagens ou dados da rede. Até mais. 
(http://answers.br.samsung.com/answers/7463-pt_br/product/GT-

S6102TKBZTO-support/samsung-gt-s6102b-questions-

answers/questions.htm, acesso em 14/01/2019) 

 

 

e) exceto onde 

 

(16) Com o Código, quais as conquistas dos pedestres? O código, visando à 

segurança, beneficiou o pedestre para a utilização dos passeios ou passagens 

apropriadas das vias urbanas e rurais, podendo a autoridade competente 

permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja 
prejudicial ao fluxo de pedestres. O pedestre que estiver atravessando a rua 

na faixa a ele destinada, tem preferência sobre os 

veículos, exceto onde houver semáforo. O órgão de trânsito é obrigado a 
manter as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, 

higiene, segurança e sinalização. As pessoas podem fumar ao dirigir? O 

código não proíbe que as pessoas fumem, mas não permite que o condutor 

dirija com apenas uma das mãos ao volante, salvo em casos onde o condutor 
deva sinalizar, mudar de marcha ou acionar equipamentos do veículo.  

(http://www.cetsp.com.br/perguntas-frequentes.aspx, acesso em 12/11/2018) 

 

 

f) exceto porque 

 

(17) Quando estiver calmo pode sair. O limite de um termina quando começa 
o limite de o outro. Olha so, antes que eu esqueça! Já que 2013 supera em 

500 % qualquer outro ano anterior em numero de grávidas por metro 

quadrado preciso dar uma dica: Lulu mamava e enchia a fralda, tal como 
deve ser para não ter colicas. E nunca teve, ate hj é um reloginho. Big Ben 

até 2 meses e meio so fazia coco 1x por semana. A PRINCIPIO, isso não 

tem problema NENHUM em nenes que são amamentados exclusivamente, 

exceto porque ele ficava muito incomodado e chorava pacas de colicas. Ai 
me indicaram e como não me custava nadaaa tentei e foi tiro e queda, então 

anota ai: Voce mamae amamentadora tem que ingerir pelo menos um litro de 

cha de funcho ao dia. 
(http://www.batatinhatinha.com/2013_04_01_archive.html, acesso em 

12/11/2018) 
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g) exceto caso 

 

(18) A nova camisa será apresentada oficialmente no amistoso do próximo 
dia 9, contra a França, no estádio de Saint-Dennis. Além das camisetas 

titular e reserva, a Nike vai produzir uma preta para ser utilizada em treinos e 

ser vendida. De onde eles tiraram o preto? Mario... não entendi o que há de 
tão absurdo na listra em cor inversa? É um elemento simples de design... E a 

justificativa pode não ser tão ruim... exceto caso haja um motivo técnico 

(por exemplo, reaproveitar para utilização de outras seleções, trocando a 
cor), ela é normal. Um elemento conceitual de design com um "background" 

conceitual. Só porque aparentemente ela não se encaixa no layout para um 

leigo, não quer dizer que não tenha um objetivo. Complementando... uma 

crítica construtiva seria sobre a COR azul utilizada na versão reserva. Essa 
sim não respeita o azul da bandeira brasileira.  

(http://mariomarcos.wordpress.com/2011/02/01/o-que-aquela-faixa-faz-na-

camiseta-da-selecao-brasileira/, acesso em 12/11/2018) 
 

 

Encontramos também o dado a seguir, em que há material interveniente (“segundo o 

meu médico”) entre exceto e o que, evidenciando assim que as construções Exceto X estão em 

processo de modificação na língua. Afinal, a possibilidade de inserção de elementos dentro de 

expressões conectoras revela um nível ainda muito incipiente de vinculação e 

entrincheiramento. No dado a seguir, fica clara a gradiência da construção:  

 

(19) Durante estes anos tive momentos de alívio. Eram bons tempos, quando 

tinha um desempenho produtivo, mas sempre parecia existir uma barreira 

invisível entre mim e a vida que eu desejava. Neste intervalo de tempo, 
passei por dois casamentos que fracassaram. "O álcool nada teve a ver com 

estes fracassos". Dez anos mais tarde eu sabia que estava em dificuldades 

com a garrafa. Acabava de ter um sucesso profissional marcante, porém 

fiquei de cama com caxumba. Quando me restabeleci, caí em depressão 
profunda, sem qualquer causa aparente, exceto, segundo disse o meu 

médico, que doenças viróticas frequentemente deixam os pacientes 

deprimidos. Acho que não disse a ele, nesta ocasião, que além da depressão 
(que já conhecia), também estava sentindo outra coisa bem estranha: meu 

hábito de beber havia mudado completamente suas características, tornando-

se compulsivo. Meu filho era adolescente, e se uma mulher solitária que 

bebe, se odeia, uma bebedora que é responsável pelo bem-estar de uma 
criança sente culpa e desprezo por si mesma indescritíveis. 

(http://aabr.com.br/ver.php?id=131&secao=5, acesso em 07/01/2019) 
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Nos dados, em geral, é possível verificar a existência de diferentes níveis de 

composicionalidade entre os constituintes da construção. Em outras palavras, admitimos que 

o conector Exceto X está em processo de construcionalização. Há uma grande complexidade 

de usos atestados nos dados (09) a (19). De fato, a exceção é um domínio funcional 

multifacetado, rico e complexo, mas que conta ainda com pouca descrição linguística. Os 

poucos exemplos anteriores, que serviram para ilustrar dados descartados desta etapa da 

pesquisa, atestam a produtividade da construção. Certamente esses dados estão abrigados em 

uma agenda de estudos em uma etapa acadêmica posterior a este trabalho. Afinal, não seria 

possível explorar toda essa constelação de usos nesta dissertação. 

 Nesta dissertação de mestrado, decidimos realizar um recorte e pesquisar apenas as 

microconstruções conectoras oracionais exceto quando, exceto se e exceto que, que, por sua 

vez, revelaram grande complexidade em termos de uso, como é visto no capítulo seguinte. 

Para fins ilustrativos, vejamos um dado de cada: 

 

a) exceto quando 

 

(20) Pelo acordo, a isenção é válida para passaportes comuns e viagens até 

três meses de duração. Mas o texto permite a prorrogação do período desde 
que negociado com as autoridades de cada país. O fim do visto vale para 

quem viajar a turismo, visitar parentes e participar de conferências, reuniões 

e congressos - exceto quando a pessoa recebe recursos públicos para a 
participação. O documento diz ainda que o acordo "não afeta" os já 

negociados bilateralmente entre o Brasil e um integrante da União Europeia. 

Os governos podem suspender a vigência do texto se considerarem 

necessário. Uma comissão técnica formada por brasileiros e europeus será 
criada para acompanhar o assunto. O acordo entre o governo do Brasil e a 

União Europeia foi negociado em novembro de 2010 ainda no governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-10-08/brasil-oficializa-acordo-

com-uniao-europeia-para-isencao-de-vistos, acesso em 08/08/2018) 

 

 

 No dado (20), vemos o exceto quando em sentido de exceção-temporal. Esse conector 

é mais composicional, porque o exceto e o quando permanecem com o valor de exceção e 

tempo. A oração “exceto quando a pessoa recebe recursos públicos para a participação” 

expressa um fato pontual. O fim do visto vale para quase todas as situações. A única situação 

em que não vale o fim do visto é a que é introduzida pelo conector exceto + quando. 
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b) exceto se 

 

(21) Na Reunião Trimestral todos os assuntos que dizem respeito à 
Fraternidade em geral, às Lojas em particular, ou a cada Irmão, serão serena, 

tranquila e maduramente discutidos e decididos. Só aqui os Aprendizes 

deverão ser elevados a Mestre e Companheiros, exceto se tal for dispensado. 
É aqui também, que todas as diferenças, que não possam ser conciliadas e 

resolvidas particularmente ou pela respetiva Loja, deverão ser consideradas e 

resolvidas; e se algum Irmão se sentir lesado pela decisão aqui tomada, pode 
apelar para a Reunião Anual seguinte da Grande Loja, fazendo o seu apelo 

por escrito, ao Grão Mestre, seu Vice-Grão-Mestre, ou Grandes-Vigilantes. 

(http://a-partir-pedra.blogspot.com/2012_07_01_archive.html, acesso em 

07/08/2018) 

 

 

O dado (21) diz respeito a algumas orientações da maçonaria. Nele, temos a união de 

exceto com o condicional se. A oração “exceto se tal for dispensado” é uma condição para 

impedir o fato de aprendizes se tornarem mestres e companheiros. Nessa oração, há um 

sentido condicional, reforçado, inclusive, pelo verbo no subjuntivo “for”. 

 

c) exceto que 

 

(22) Eu sabia que estava chegando, mas eu ainda pulei de susto quando isso 

aconteceu. A fase terminou normalmente, com as hienas observando Simba 

fugir por entre os espinhos, e gritando: "Se você voltar, te matamos!". Mas 

então finalmente aconteceu. Algo estranho. A fase "Hakuna Matata" 
começou, mas Simba não conseguia se mover. Era como se o jogo tivesse 

travado, exceto que ele ainda estava se mexendo. Não andando pelo paraíso, 

mas balançando a cabeça, cada vez mais rápido, como se estivesse tentando 
tirar os pensamentos ruins de sua cabeça. Então, de repente, ele olhou para a 

frente e desmaiou, sem explicação. Simplesmente caiu na grama, como ele 

normalmente faz quando você morre no jogo original. 

(http://ahduvido.com.br/50-historias-do-lado-negro-dos-icones-pop-parte-1, 
acesso em 07/08/2018) 

 

 

No dado (22), temos um exemplo de oração de exceção mais prototípica. Essa oração 

traz uma informação inesperada: “ele ainda estava se mexendo”. É uma exceção à regra. Uma 
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vez que o jogo travou, a conclusão lógica nos levaria a pensar que o personagem do game não 

mexeria, no entanto estava se mexendo. 

Encontramos 2.480 dados desses padrões em nosso corpus. Para que fosse dado o 

tratamento detalhado a cada um deles, decidimos analisar aleatoriamente os cem primeiros 

dados de cada uma delas. Frisamos que a dissertação se ocupa de padrões oracionais. 

Portanto, nesta etapa da pesquisa, também descartamos os dados não oracionais. 

 Nossa análise consta de três seções, que se distribuem conforme os padrões 

morfossintáticos selecionados para este estudo: 5.1 Exceto quando; 5.2 Exceto se; 5.3 Exceto 

que. Cada seção aborda o respectivo padrão, suas particularidades e as relações que 

estabelecem com a rede pertencente ao domínio da exceção. Depois de caracterizarmos nosso 

corpus e descrevermos os procedimentos metodológicos desta pesquisa, podemos, então,  

avançar para o capítulo seguinte, que trata da análise propriamente dita do conector Exceto X. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Nesta seção, dedicamo-nos à descrição e à análise do conector Exceto X. Para isso, 

usamos, principalmente, os seguintes fatores de análise: produtividade, composicionalidade, 

modo verbal, modalizadores, papel focal e posição da oração. Inicialmente, verificamos a 

produtividade de Exceto X, por meio de sua frequência token no Corpus do Português. De 

acordo com Bybee (2003), a produtividade de uma construção pode ser atestada pela sua 

frequência type e token. A frequência type está relacionada à quantidade de microconstruções 

que um esquema licencia. Já a frequência token refere-se ao número de ocorrências atestadas 

empiricamente de uma unidade. Na tabela a seguir, apresentamos a frequência token de cada 

padrão em termos absolutos: 

 

Tabela 1 – Total de frequência token de Exceto X no Corpus do Português 

 

Padrão Frequência token 

Exceto quando 1.053 

Exceto se 904 

Exceto que 503 

Total de dados 2.480 

 

 

Na Tabela 1, é possível analisar tanto a produtividade type quanto token das 

instanciações de Exceto X.O conector Exceto X se mostrou produtivo. A coleta de dados nos 

revela que Exceto X tem uma frequência type maior do que nossa expectativa. Encontramos 

muitas microconstruções diferenciadas, como exposto nos procedimentos metodológicos 

desta pesquisa (exceto + infinitivo, exceto para, exceto caso, exceto onde etc.). 

Nesta análise de dados, destacamos três padrões morfossintáticos: exceto quando, 

exceto se e exceto que. O gráfico a seguir nos mostra, em números percentuais, a  maior 

produtividade de cada padrão. Como podemos observar, exceto quando conta com 43% das 
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ocorrências. O padrão morfossintático exceto se somou 37% das ocorrências, e exceto que 

chegou a 20%. Vejamos: 

 

Gráfico 1 - Frequência token no Corpus do Português 

 

 

O padrão morfossintático exceto quando se mostra com maior frequência token. Vale 

destacar que esse é um fato inesperado, uma vez que não encontramos, nos compêndios 

analisados, menção a esse elemento gramatical. Essa constatação reforça a importância das 

pesquisas baseadas no uso. Afinal, a consulta bibliográfica não seria capaz de evidenciar a 

existência desse padrão que, reiteramos, é, por sinal, o mais frequente.  

A pesquisa bibliográfica apontou o uso recorrente de exceto em textos de domínio 

jurídico. Vimos, inclusive, no capítulo 1, que o termo exceção é bastante empregado no 

âmbito jurídico. Com base nessa observação, fizemos um levantamento do uso de Exceto X 

em textos de domínio jurídico ou não. Vejamos o gráfico a seguir: 

 

 

 

43%

37%

20%

Exceto X

Exceto quando

Exceto se

Exceto que
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Gráfico 2 – Exceto X em textos técnicos de domínio jurídico 

 

 

O Gráfico 2 nos revela que poucos são os usos de Exceto X em textos de domínio 

jurídico. Há várias formas de textos desse domínio discursivo13: contratos, leis, regulamentos, 

estatutos, certidões, sentença de condenação, medida provisória, editais, entre outras. Ao 

contrário, na maioria dos dados, exceto é utilizado em domínios variados.  

Encontramos, nos textos de domínio jurídico, 24 ocorrências com exceto quando, 18 

ocorrências com exceto se e 5 com exceto que, totalizando 47 ocorrências. Observemos a 

seguir, alguns dados ilustrativos de exceto em textos de domínio jurídico, seguido de uma 

esquematização14 que visa a facilitar a compreensão do dado: 

 

(23) § 3.º Apregoado o julgamento do processo na data aprazada, não 
estando o Ministro que pediu vista habilitado a votar, o processo será adiado 

para a próxima sessão, sendo os autos previamente encaminhados à 

Secretaria respectiva, exceto quando houver solicitação fundamentada do 

                                                             
13 “Cada um dos ramos do saber e de atuação socialmente consagrados – ou simplesmente identificados – como 

formas de conhecer e de discorrer sobre a experiência cultural. (AZEREDO, 2014, p. 82) 

14 Ao longo deste capítulo, utilizaremos o recurso da esquematização (organização do dado em “caixa”), para 

uma melhor visualização da ocorrência em análise. 

16%

84%

Técnicos

Não-técnicos
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Ministro e com autorização do órgão julgador. (Redação dada por a Emenda 

Regimental nº 4/2012) § 4º. Na hipótese de mais de um pedido de vista, será 
concedido aos Ministros, sucessivamente, o prazo de dez dias. § 5º. 

Prosseguindo o julgamento, a votação iniciará com o voto do Ministro que 

requereu a vista regimental. § 6º. Os pedidos de vista regimental formulados 

por Ministros que se afastaram definitivamente do Tribunal serão 
desconsiderados, 

(http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/601/regimento_tst.h

tml, acesso em 08/08/2018) 

 

 

sendo os autos previamente encaminhados à 

Secretaria respectiva, 

 exceto quando houver solicitação 

fundamentada do Ministro e com 

autorização do órgão julgador. 

 

O dado (23) é um trecho do regimento do Tribunal Superior do Trabalho. O regimento 

é um conjunto de normas que regulamentam o funcionamento de uma instituição. Aqui temos 

uma orientação sobre o que fazer quando o Ministro que pediu vista não estiver apto a votar.  

A orientação geral, para esses casos, é expressa na oração matriz. Esse processo deve ser 

enviado à Secretaria, o que é a regra geral. No entanto, há uma exceção a essa regra posta na 

oração introduzida por exceto quando, que vem a seguir e anula a orientação anterior em um 

caso específico. Não é para enviar à Secretaria, quando houver solicitação do Ministro 

autorizada pelo órgão julgador. 

Podemos observar no dado anterior que a oração instanciada por exceto quando está 

posposta, indicando uma ressalva à oração matriz. O verbo está no modo subjuntivo, 

caracterizado pela suposição, levando o sentido da oração para o frame da condicionalidade. 

Vejamos mais um dado, agora com exceto se: 

 

(24) Cân. 1182 Depois do sepultamento, faça-se registro no livro de óbitos, 

de acordo com o direito particular. Cân. 1183 § 2. O Ordinário local pode 

permitir que tenham exéquias as crianças que os pais tencionavam batizar, 
mas que morreram antes do batismo. § 3. Segundo o prudente juízo do 

Ordinário local, podem ser concedidas exéquias eclesiásticas aos batizados 

pertencentes a uma Igreja ou comunidade eclesial não 
católica, exceto se constar sua vontade contrária e contanto que não seja 

possível ter seu ministro próprio. Cân. 1184 § 1. Devem ser privados das 

exéquias eclesiásticas, a não ser que antes da morte tenham dado algum sinal 

de penitência: 1° -- os apóstatas, hereges e cismáticos notórios; 2° -- os que 
tiverem escolhido a cremação de seu corpo por motivos contrários à fé 
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cristã; 3° -- outros pecadores manifestos, aos quais não se possam conceder 

exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis. 
(http://www.domtotal.com/direito/pagina/detalhe/31867/codigo-de-direito-

canonico, acesso em 08/08/2018) 
 

 

 Segundo o prudente juízo do 

Ordinário local, podem ser concedidas 

exéquias eclesiásticas aos batizados 

pertencentes a uma Igreja ou comunidade 

eclesial não católica, 

exceto se constar sua vontade contrária 

 

No dado (24), temos um trecho do Código de Direito Canônico que rege as leis 

eclesiásticas. Esse trecho está regulamentando as exéquias, cerimônias fúnebres. O texto 

autoriza as honras fúnebres para pessoas batizadas, mesmo que não sejam católicas. A 

exceção a essa orientação é introduzida pelo conector exceto se. Não receberá o ritual, se não 

for da vontade da pessoa.  Temos aqui o verbo “constar” no subjuntivo, ratificando a 

condicionalidade já expressa pela associação entre exceto e se. Vejamos um último dado do 

domínio jurídico, agora com exceto que: 

 

(25) (2) Um membro do Comitê designado para ele em virtude da subseção 

(1) (d) desta seção ocupará o cargo pelo período especificado no instrumento 
de designação: exceto que seu cargo fique vago. (a) no caso em que uma 

pessoa que, na data de sua designação, for Ministro, se aposenta no cargo de 

Ministro; ou (b) se o Governador Geral por instrumento escrito assim o 
instrui. 

(http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002port/Granada.11765.htm, acesso 

em 07/08/2018) 

  

 

Um membro do Comitê designado para ele 

em virtude da subseção (1) (d) desta seção 

ocupará o cargo pelo período especificado 

no instrumento de designação: 

exceto que seu cargo fique vago. 
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 O dado (25) é um trecho de um relatório para uma petição que foi feita à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, solicitando intervenção do Estado na suspensão da 

execução do Sr. Lallion para evitar um dano irreparável. A oração introduzida por exceto que 

impõe uma condição para que o fato expresso na oração matriz não aconteça. Aqui também 

temos o verbo no subjuntivo, trazendo uma suposição à asserção anterior. 

Concluída essa breve análise de Exceto X em tela no âmbito jurídico, é importante 

ressaltar que uma das características das orações instanciadas por Exceto X é que nela temos 

estratégias de focalização. As relações pragmáticas de focalização normalmente são descritas 

na literatura por meio da distinção entre porções textuais novas e velhas no texto. O foco está 

na porção nova. No entanto, Lambrecht (1994, p. 207) prefere não utilizar o termo 

“informação nova”, e relaciona foco a “informação imprevisível ou pragmaticamente 

irrecuperável de elocução”. Vejamos a dado a seguir: 

 

(26) Orfa aceitou o conselho, mas Rute se recusou a deixa-la. Amava demais 

Noemi para abandoná-la. Decidiu que seguiria a sogra para onde a jornada 

da vida a levasse. Seguiria Noemi até a morte. Isso é amor puro e 
verdadeiro; amor abnegado e fiel; amor desinteressado em bens materiais; 

amor extraordinário. Um amor assim tem sua origem no Céu. A segunda 

história de amor também possui um toque incomum. Envolve um homem e 
uma mulher. Não há nada incomum nisso, exceto que os dois são o fruto de 

contextos totalmente diferentes um do outro. Boaz é bem mais velho, rico e 

israelita. Rute é jovem, viúva, pobre e moabita. Às vezes os opostos se 

atraem; esse foi o caso. 
(http://www.cpb.com.br/htdocs/periodicos/medmat/2012/md052012.html, 

acesso em 07/08/2018) 
 

 

Não há nada incomum nisso, exceto que os dois são o fruto de contextos 

totalmente diferentes um do outro. 

 

 Como podemos verificar nesse dado (26), exceto que introduz uma informação 

imprevisível: o casamento de duas pessoas completamente diferentes. Fica implícito o que se 

espera de uma história de amor: um relacionamento entre pessoas semelhantes, próximas. 

Deve-se destacar que essa informação não é nova no texto, visto que, antes dela, há a 

informação de que “a segunda história de amor também possui um toque incomum”. O foco, 
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nos termos de Lambrecht (1994), recai sobre a oração iniciada por exceto que: “exceto que os 

dois são o fruto de contextos totalmente diferentes um do outro”.  

 Também podemos ressaltar no dado (26) a presença do pronome com ideia de 

quantificador universal “nada”.  O pronome “nisso” também remete a toda informação 

anterior a esta oração matriz. De fato, essa oração matriz resume tudo o que foi dito 

anteriormente. A oração com exceto que está com o verbo no modo indicativo, o que dá a essa 

oração o sentido de uma asserção. É uma oração mais factual, à diferença das anteriormente 

analisadas. 

Outra observação importante atestada a partir dos dados é a questão da posição da 

oração com Exceto X em relação à sua matriz. Vejamos o gráfico e os exemplos ilustrativos 

de cada posição a seguir: 

 

Gráfico 3 – Posição das orações com Exceto X em relação à sua matriz 

 

 

 

 

O Gráfico 3 revela que, em nosso corpus, em concordância com Decat (2001), há a 

predominância da posposição da oração com Exceto X em relação à sua matriz em todos os 

types instanciados pela construção. Decat (2001, p. 6) afirma que a relação de exclusão 

conduz à posposição da cláusula/sintagma com o conector. Nessa posição, o conector 
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funciona como realce, transformando a informação posterior a ele em um adendo, como 

vemos no dado (27) abaixo.  

 

(27) Alguns de nós conhecemos um pouco disto: que a nossa própria 

sobrevivência se deve a Deus exercer Seu poder sobre outros imensos 
poderes hostis, que somos preservados pelo poder de Deus -- e que isto 

requer o poder de Deus para nos manter! O início da vida do filho de Deus é 

um milagre. "Como um homem pode nascer de novo?" Não há nenhuma 
resposta a esta pergunta, exceto que é Deus quem faz isso. "Como pode este 

homem dar-nos a sua carne para comer?" (João 6:52). Isto é, como o filho de 

Deus consegue ser sustentado até o fim, sem qualquer coisa para ajudar, para 
socorrer, para nutrir? Não há resposta a isto também, exceto que é Deus 

quem faz isso. 

(http://www.austin-sparks.net/portugues/books/002878.html, acesso em 

07/08/2018) 

 

 

Não há nenhuma resposta a esta pergunta, exceto que é Deus quem faz isso. 

 

O trecho do dado (27) é de um texto argumentativo sobre o Reino de Deus publicado 

em um blog. Esse blog tem o objetivo de ser uma biblioteca online dos textos de Austin 

Sparks (1888-1971), um evangelista cristão inglês. O período composto que estamos 

analisando possui uma resposta a uma pergunta retórica feita anteriormente. Na oração matriz, 

temos uma asserção com a presença do advérbio nenhuma, que imprime um valor de certeza a 

esse dado. A oração “exceto que é Deus quem faz isso” traz uma exceção à asserção anterior, 

a única resposta à pergunta feita. Nenhuma outra resposta é admissível, revelando a atitude do 

falante perante o tema. 

Quando a oração instanciada por Exceto X está anteposta a sua matriz, assumindo a 

função de tópico na frase, dá ao discurso uma orientação. Para ilustrar esse uso, vejamos o 

dado (28): 

 

(28) Os passageiros precisam reclinar-se para uma viagem que começaria 

com força de aceleração igual a de um avião, e depois seguiria sem 

turbulência. Tubo subterrâneo. As cápsulas seguiriam por um tubo de grande 
diâmetro praticamente sem ar, e manteriam sua posição por atração 

magnética. O plano é o de que a cápsula flutue sobre um colchão de ar. Para 

reduzir a fricção, um poderoso ventilador na parte da frente extrairia o ar de 

o tubo. "Exceto que se descubra o teletransporte, a única opção para viagem 
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a velocidades super altas é criar um tubo subterrâneo", escreveu Musk na sua 

proposta divulgada na internet. As cápsulas poderiam sair a cada 30 
segundos com 28 passageiros, a um custo projetado de US$ 20 por pessoa 

(cerca de R$ 40), segundo o plano do empresário. 

(http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/agosto/esqueca-o-trem-

bala-que-tal-viajar-em-um-tubo-de, acesso em 07/08/2018) 

 

 

Exceto que se descubra o teletransporte, a única opção para viagem a velocidades 

super altas é criar um tubo subterrâneo 

 

 O dado anterior foi retirado de uma notícia sobre um meio de transporte que permita 

viajar a 650 quilômetros por hora. Esse trecho descreve como seria esse transporte. Musk é o 

empreendedor multimilionário desse projeto. Na análise empreendida, está em foco a fala 

dele, registrada nessa notícia. É a perspectiva do falante. A oração com exceto que está 

anteposta à sua matriz. O falante usa a oração com exceto que em destaque, na posição de 

tópico.  Depois oferece a única solução possível à suposição feita na primeira oração. A 

anteposição favorece esse tipo de arranjo argumentativo. 

As orações instanciadas por Exceto X intercalada ilustram a posição menos frequente 

encontrada em nosso corpus. Vejamos agora um dado de intercalação: 

 

(29) Porque, como pôr a desobediência de um só homem, muitos foram 

feitos (constituídos ou declarados) pecadores...? (Romanos 5:18-19). A culpa 
do pecado de Adão foi declarada ser a culpa da raça. Deus julgou ser toda a 

raça humana culpada do pecado de Adão. Portanto, Ele condenou a raça. 

Todos os homens são dignos de eterna destruição no inferno. Todos os 
homens estão presos em cativeiro à culpa daquele pecado, por qual 

culpa, exceto que ela seja perdoada, devem gastar toda a eternidade pagando 

o terrível preço do primeiro pecado de Adão? O cativeiro que veio sobre a 

raça foi também um cativeiro orgânico pelo qual a natureza do homem é má. 
Todos os homens nascem no mundo com a mesma natureza corrupta e má, 

como o seu pai, Adão [ após a queda ]. Davi confessou: Eis que em 

iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. (Salmos 
51:5). 

(http://www.monergismo.com/textos/livre_arbitrio/cativeiro_vontade.htm, 

acesso em 07/08/2018) 
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por qual culpa, exceto que ela seja 

perdoada, 

devem gastar toda a 

eternidade pagando o 

terrível preço do primeiro 

pecado de Adão? 

 

 Temos no dado (29) um texto argumentativo sobre o livre-arbítrio, publicado em um 

blog cristão protestante. Nesse dado, temos uma pergunta retórica. A oração com o conector 

exceto que está no meio da oração matriz. Nesse dado, é possível uma leitura anafórica do 

que. Por isso, provavelmente, o autor do texto o aproximou de seu referente “culpa”, como 

acontece nas orações relativas. Exceto está nesta pergunta com uma função focalizadora de 

exceção, equivalendo ao termo só. 

Podemos concluir, então, que Exceto X é um conector produtivo, presente não apenas 

em textos do domínio jurídico e com tendência a posposição em relação a sua matriz. Feitas 

essas observações gerais, analisamos cada um dos três padrões morfossintáticos nas próximas 

seções. Portanto, iniciamos nossa análise pelo padrão mais produtivo do esquema: exceto 

quando. 

 

5.1 Exceto quando 

 

 

 Autores tradicionais não registram o uso de exceto quando, entretanto esse conector 

soma 43% das ocorrências, sendo o mais frequente no nosso corpus dentre as 

microconstruções estudadas. De fato, dos 2.480 dados, 1.053 são instanciados por exceto 

quando. 

Neves (2011, p. 797) aponta que há algumas relações de tipo lógico-semântico (causal, 

condicional, concessiva) associadas a tempo. Segundo ela, quando é um conectivo de valor 

neutro, o que licencia essa interpretação contextual, a depender do tempo e o modo verbal 

usados pelo falante. Interessa-nos aqui a relação temporal com sentido condicional, 

hipotético. Vejamos um dado em que exceto quando admite valor condicional: 
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(30) Amo demais o meu irmão em Cristo, o Mauricio, com quem eu tenho 

aprendido muito... Perdão se pisei na bola... Realmente, neste episódio o que 
eu mais lamentei foram as agressões verborrágicas que presenciei de ambos 

os " lados". Mas Cristo não está repartido! Cristo é tudo em todos [os filhos 

de Deus]. Nessas horas, percebo o quanto a Igreja brasileira ainda precisa 

amadurecer... mesmo! Seja pelo conhecimento teológico, seja pelo amor 
fraternal, seja pela tolerância com a opinião do irmão, exceto quando for  

heresia, enfim, mas eu fico com as palavras de Agostinho: "No essencial, 

unidade; No não essencial: liberdade. E em tudo, a caridade". Amei sua 
resposta, André, digna de o cristão que você é. 

(http://apenas1.wordpress.com/2011/12/20/festival-promessas-e-a-guerra-de-

opinioes/, acesso em 08/08/2018) 

  

 

Nessas horas, percebo o quanto a Igreja 

brasileira ainda precisa amadurecer... 

mesmo! Seja pelo conhecimento teológico, 

seja pelo amor fraternal, seja pela tolerância 

com a opinião do irmão. 

exceto quando for heresia. 

 

 O uso do conector exceto quando acompanhado de verbo no subjuntivo “for”, de fato, 

veicula a noção de condicionalidade. Contudo, trata-se de uma condicionalidade negativa. 

Essa polaridade é um efeito de sentido, emanado do significado geral do contraste advindo do 

domínio da exceção. Afinal, o dado com exceto quando poderia ser parafraseado por “Nessas 

horas, percebo o quanto a Igreja brasileira ainda precisa amadurecer... mesmo! Seja pelo 

conhecimento teológico, seja pelo amor fraternal, seja pela tolerância com a opinião do irmão, 

SE NÃO for heresia”. Entretanto, apesar de a paráfrase ser possível, cabe um 

questionamento: Qual teria sido a motivação para que o falante utilizasse um conectivo bem 

mais complexo (exceto quando) para a veiculação de um conteúdo condicional, que poderia 

ter sido comunicado por meio de se não?  

A resposta está na questão da intersubjetividade. O uso de exceto quando certamente 

carreia o discurso de uma forma mais expressiva. Há mais força e peso, em termos formais, 

no exceto quando do que em se não. A intersubjetivização consiste justamente na utilização 

de recursos linguísticos para atuação sobre o interlocutor, com vistas à sua adesão ou anuência 

(ROSÁRIO, 2012b, p. 131-132). Esse processo conduz a um verdadeiro reforço de 

informatividade (CUENCA; HILFERTY, 1999, p. 169), baseado em um processo metonímico 

de caráter inferencial. Essa necessidade discursiva pode funcionar como um verdadeiro motor 
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para o aparecimento de novas formas gramaticais, o que é provável com relação a exceto 

quando. 

A LFCU propõe uma análise holística dos fenômenos linguísticos. Oliveira (2013, p. 

80) ressalta que “não basta o olhar acurado sobre um item específico, mas sim a consideração 

do ambiente mais amplo em que este item ocorre e sua relação, em termos estruturais e 

funcionais, com tal ambiente”. Vejamos, então, mais um dado de exceto quando: 

 

(31) Para que isso aconteça, é preciso que o paciente receba cuidados e 
recursos assistenciais, a fim de facilitar o convívio social e seu bem-estar. O 

programa De Volta para Casa é uma parceria do Ministério da Saúde e da 

Caixa Econômica Federal com municípios conveniados. A concessão do 

auxílio é feita por um cartão magnético de pagamento entregue ao próprio 
beneficiário, exceto quando este for incapaz de exercer atos da vida civil. 

Nesse caso, um representante legal do paciente é o responsável pelo 

recebimento do auxílio-reabilitação psicossocial. No Brasil, 3 % da 
população sofre de transtornos mentais severos e persistentes, 6% 

apresentam transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e 

drogas e 12 % necessitam de algum tipo de atendimento em saúde mental, de 

forma permanente ou ocasional. 
(http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/programas-e-campanhas, acesso em 

08/08/2018) 

 

 

A concessão do auxílio é feita por um cartão 

magnético de pagamento entregue ao 

próprio beneficiário, 

exceto quando este for incapaz de exercer 

atos da vida civil. 

 

Nesse dado, o modo irrealis colabora com a mudança semântica de exceção + tempo 

para condição negativa, aproximando-se do conector exceto se. Halliday e Mathiessen (2004) 

enquadram essas orações condicionais negativas no processo de hipotaxe de realce. Na 

hipotaxe de realce, o conector tanto expressa a dependência sintática quanto a semântica 

circunstancial. Vale destacar que a leitura condicional negativa da oração com exceto quando, 

com base nesse dado, comprova que não estamos diante de um conector de exceção ao lado 

de um conector de tempo, com suas cargas semânticas somadas composicionalmente. A 

emergência de um valor condicional negativo comprova que exceto quando é, de fato, um 

novo conector na rede construcional do português, forjado por meio do processo de domínio 

geral denominado chunking. Afinal, essa construção conectora expressa um conteúdo próprio, 
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distinto dos elementos que propiciaram sua criação no constructicon da língua portuguesa. 

Vejamos outro exemplo: 

 

(32) A pessoa responsável pelo levantamento deve assegurar-se que a carga 

fique balanceada quando levantada. Os laços devem ser fixados nos pontos 
projetados para o levantamento da carga. Se estes pontos não estiverem 

marcados na carga deve-se utilizar a posição do centro de gravidade. O tipo 

de laço e o método de levantamento utilizado deve assegurar que a carga não 
escorregue. Assegure-se que a carga a ser levantada não contenha elementos 

soltos. O laço não deve ser fixado no elemento de amarração da 

carga, exceto quando o elemento for projetado para este fim. Deve-se 
assegurar que a carga esteja livre para se movimentar sem qualquer tipo de 

obstrução. Levantar a carga em alguns centímetros e verificar se a carga está 

firme e na posição adequada. Se durante o içamento a carga inclinar, a 

mesma deve ser abaixada e reposicionada. 
(http://www.cabosdeacocablemax.com.br/estropos-eslingas-laco-de-cabo-de-

aco.html, acesso em 08/08/2018) 

 

 

O laço não deve ser fixado no elemento de 

amarração da carga, 

exceto quando o elemento for projetado 

para este fim. 

 

 Nesse dado (32), a oração matriz está com polaridade negativa, haja vista a presença 

do advérbio negativo “não” logo após o sujeito da matriz, mas a hipotática expressa um 

conteúdo de condicionalidade positiva como efeito de sentido do contraste entre as orações 

matriz e de condição. De acordo com Halliday e Matthiessen (2004), essa oração hipotática é 

condicional positiva dentro do processo da hipotaxe de realce. O conector exceto quando, 

nesse caso, equivale a SE. Em um teste de permuta, teríamos o seguinte: “O laço não deve ser 

fixado no elemento de amarração da carga, SE o elemento for projetado para este fim”.  

 Aqui podemos tecer outro importante comentário sobre a microconstrução em foco. 

Em (31), exceto quando instancia uma oração condicional com polaridade negativa. Já em 

(32), há em jogo uma condicional com polaridade positiva, único dado de nosso corpus com 

essa semântica. Apesar de ambas as orações serem condicionais, expressam conteúdos 

semânticos distintos. O curioso é que a distinção entre condicional positiva e condicional 

negativa não está focada essencialmente no conector stricto sensu (que, a rigor, em termos 

formais, permanece o mesmo), mas na construção complexa como um todo. 
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 Toda abordagem tradicional que se debruça sobre a integração de cláusulas indica que 

a análise das orações está fortemente concentrada no conectivo que a instancia. Há até mesmo 

gramáticas que apresentam listas de conjunções a serem memorizadas, sob o pretexto de se 

chegar à classificação das orações que as utilizam. Os dados de exceto quando, ao contrário 

dessa orientação didática, demonstram que a noção semântica expressa por uma oração não 

depende apenas do conector que a instancia, mas é, na verdade, fruto da interação de todos os 

elementos presentes no discurso. É por isso que a abordagem construcional acaba sendo um 

instrumento mais eficaz e completo para esse tipo de análise, visto que dá conta também de 

questões contextuais e pragmáticas. 

  

Os critérios   semântico   e   sintático   estão   presentes   na   maioria   das   
definições a apresentadas, juntamente com o conceito de dependência, mas 

não são bem definidos, gerando incompreensões e falta de clareza nas 

exposições teóricas. Os problemas, assim, começam desde as definições, 
apresentadas introdutoriamente nos compêndios tradicionais. (ROSÁRIO, 

2017, p. 12) 

 

 

Como Rosário (2017, p 12) asserta, de fato, a abordagem tradicional não dá conta da 

complexa rede de construções conectoras do português. Essa nova semântica de condição são 

um argumento favorável ao reconhecimento de que há duas camadas, nos termos de Hopper 

(1991), no conector exceto quando: 

 

a) exceto quando, mais composicional, com as semânticas de exceção e tempo mais 

preservadas (cujo uso é apresentado a seguir); 

b) exceto quando, que expressa uma semântica de condicionalidade; 

 

 Defendemos, de fato, que o conector em foco perde considerável composicionalidade 

de suas partes a partir do momento em que veicula uma semântica mais unificada, tornando-se 

mais vinculado (exceção + tempo > condição).  

Traugott e Trousdale (2010) distinguem dois importantes conceitos: gradiência e 

gradualidade. Para eles, gradiência é um fenômeno sincrônico, relacionado à gramaticalidade, 

ao passo que a gradualidade é um fenômeno diacrônico. Os autores acreditam que a noção de 
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gradiência precisa ser discutida em termos de polissemia ou coexistência de modelos de uso. 

No entanto, eles sugerem que “a gradiência pode ser um campo de testes ideal para hipóteses 

sobre as expressões com maior probabilidade de sofrer gramaticalização, e talvez mais 

criticamente, a maneira pela qual as construções gramaticais podem emergir”15. 

(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2010, p. 14).  

 Em nosso corpus, identificamos diferentes graus de gramaticalidade em exceto 

quando. Defendemos, por hipótese, que sejam contextos críticos16 do articulador, nos termos 

de Diewald (2002; 2006), ou camadas17, segundo Hopper (1991). Entretanto, somente uma 

pesquisa diacrônica poderia atestar, de fato, se essa hipótese é verídica. De qualquer forma, a 

gradiência do sistema permite esse tipo de hipótese, que pode naturalmente ser testada em 

outra fase da pesquisa, em dimensão diacrônica. 

 As investigações realizadas até este ponto da pesquisa permitem um refinamento de 

exceto quando, levando-nos à proposta de que há duas microconstruções homônimas, haja 

vista seus usos semântico-pragmáticos e graus de vinculação distintos. Quanto a esses 

diferentes usos de exceto quando, vejamos a tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Frequência de exceto quando 

 

Exceção-temporal Condicional 

Exceto + quando Exceto quando 

49 51 

 

  

                                                             
15Traduçãonossa: “[…] gradience could bean ideal testing ground for hypotheses about the expressions that are 

most likely to undergogrammaticalization, and perhaps more critically, the way in which grammatical 

constructions 

emerge.” 

 
16 Refere-se ao estágio 2 da taxonomia contextual proposta por Diewald (2002; 2006). Nesse estágio, há 

opacidade semântico-pragmática por motivações estruturais. 

17 “Quando novas camadas emerge dentro de um domínio funcional, as camadas mais antigas não são 

necessariamente descartadas, mas podem permanecer coexistindo e interagindo com aquelas mais novas, que 

serão sutilmente diferenciadas. (ROSÁRIO, 2012a ,p. 92) 

 



78 
 

 À primeira vista, há um equilíbrio entre os dados apresentados. Afinal, há 

praticamente uma metade de usos de exceto + quando e outra metade de usos que ilustra o 

exceto quando. Até este momento, apresentamos as semânticas possivelmente mais recentes 

de exceto quando, associadas a condicionalidade. Vejamos agora um exemplo de exceção-

tempo, atestado em nosso corpus: 

 

(33) Se o diferencial do curso público é a formação ética, humanística, a 
discussão teórica blablabla... e se isso não tem ou tem pouco na escola 

particular, eu não sei sinceramente qual a grande coisa do curso particular. 

Mas divago. O que pessoal dos sindicatos, da fenaj, dos partidos não quer 
deixar os desavisados verem é que. Agora o diploma não é suficiente. E isso 

é lindo. Primeiro porque sempre foi assim, exceto quando algum bom 

samaritano respeitou uma lei que não fazia sentido. Segundo que o jornalista 
vai ter que provar com o próprio trabalho que pode pegar o trabalho. Os 

diplomados medíocres vão ter que correr pra deixarem de ser medíocres. E 

as escolas vão ter que melhorar, né. Ou ninguém vai querer pagar 800 reais 

mensais pra aprender o que pode fazer sozinho. 
(http://amortecedor.wordpress.com/page/2/, acesso em 08/08/2018) 

 

 

porque sempre foi assim, exceto quando algum bom samaritano 

respeitou uma lei que não fazia sentido. 

 

A oração matriz está inserida em uma semântica de causalidade. O falante está 

justificando sua opinião. No dado acima, temos o advérbio “sempre”, incluindo uma 

semântica de totalidade (“toda vez”), na oração matriz. Esse detalhe é bastante importante 

porque o quantificador de valor universal na oração matriz fortalece a ideia metonímica de 

todo-parte com a oração de exceção. Além disso, esse advérbio temporal “sempre” cria um 

frame de temporalidade, que propicia a manutenção da semântica de tempo em exceto + 

quando, acarretando a estabilidade de um sentido mais composicional. 

Temos em (33) o exceto focalizando a oração, passível de substituição por “só”. 

Segundo Traugott (2010), há expressões linguísticas que podem ser subjetivas, como por 

exemplo, as partículas de foco. Portanto, a focalização evidencia subjetivização, porque 

envolve a perspectiva ou ponto de vista do usuário da língua no discurso. Poderíamos, 

também, substituir o quando por “no momento em que”, por exemplo, o que não acontece em 

outros dados, como veremos a seguir. Essa substituição é mais uma comprovação de que 
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“quando”, nesse dado, é mais estável quanto à sua semântica temporal. Logo, esse conector 

exceto quando é composicional, afinal, é possível observar nele claramente os matizes 

semânticos de exceção e tempo. 

Perez Quintero (2002), apesar de considerar que o sentido da primeira conjunção em 

exceto quando [except when] não é perdido, afirma que as orações instanciadas por esse 

conector devem ser classificadas pela semântica da segunda conjunção, nesse caso, temporal. 

Não concordamos com essa proposta. Se o sentido da primeira conjunção, no caso exceto, não 

é perdido, por que deveria ser ignorado? Postulamos que temos aqui um legítimo conector de 

exceção-tempo. Vejamos mais um dado: 

 

(34) Revendo o passado, claro que o paciente ficou a par de seu 
egocentrismo. Pela primeira vez, foi capaz de penetrar em suas 

racionalizações e reações de defesa e ver que ele sempre havia se colocado 

em primeiro lugar. Para falar a verdade, ele não se dava conta que existiam 
outras almas, exceto quando o afetavam de alguma forma. Também não 

tinha consciência de que essas almas tinham existências separadas, 

parecidas, ainda que diferentes da sua, e isso nunca tinha se apresentado com 
um aspecto de realidade. Agora, ele já não se sentia o ser onipotente que 

enxergava o mundo somente em relação a si mesmo. Em vez disso, ele pôde 

ver-se em relação ao mundo e pôde compreender que era somente uma 

pequena fração de um universo povoado por muitos outros indivíduos. 
(http://aabr.com.br/ver.php?id=236&secao=20, acesso em 08/08/2018.) 

 

 

ele não se dava conta que existiam outras 

almas, 

exceto quando o afetavam de alguma 

forma. 

 

No dado anterior, temos um relato de um psiquiatra em um site dos Alcoólicos 

Anônimos Brasil. Na oração matriz, o psiquiatra faz uma afirmação sobre seu paciente, e em 

seguida, faz uma ressalva a essa afirmação, com a oração introduzida por exceto quando. 

Aqui também temos uma oração de exceção-tempo, em que o exceto e quando preservam suas 

semânticas de exceção e tempo. 

Aqui cabe um adendo. Os dados analisados de exceto quando, em sua totalidade, são 

sempre pospostos à sua matriz, em 100% dos casos. Essa posição categórica das orações 

instanciadas por exceto quando demanda uma explicação. Castilho (2010, p. 274) define 

focalização como “um mecanismo próprio da estrutura informacional da sentença, acionado 
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sempre que queremos destacar, enfatizar, pôr em relevo algum de seus constituintes”. 

Reiteramos que as orações focalizadas com exceto quando são todas pospostas. Assim, há 

uma única ordem de focalização: primeiro, temos a informação previsível e depois a 

imprevisível, realçando ou adicionando algo dito anteriormente. Esse realce parte sempre de 

uma relação todo-parte. Em primeiro lugar, há a enunciação de uma informação geral; em 

seguida, vem a exceção ou a condição propriamente dita. Cognitivamente essa é a ordem 

natural para um processamento mais ágil de uma determinada informação. 

 

5.2 Exceto se 

 

 

Sabemos que a condicionalidade admite muitas estruturas que vão além do 

condicional exemplar se. A seção anterior, ao apresentar o uso de exceto quando em 

condicionais serviu para atestar empiricamente essa afirmação. Nesta seção, tratamos do 

conector exceto se, que é classificado por alguns autores como condicional negativo 

(OLIVEIRA; HIRATA-VALE, 2017; NEVES, 2011; HALILIDAY; MATTHIESSEN; 2004; 

BARRETO, 1992). Vejamos um dado do corpus: 

 

(35) Embora muitos cientistas já tenham notado a proximidade entre os 

homens e os grandes macacos, recentemente esta afinidade foi melhor 

estudada. Verificou-se que 98,9 % da sequência de pares de bases do ácido 

desoxirribonucleico são similares entre o homem e seus parentes mais 
próximos. A fração divergente engloba genes responsáveis pelas conquistas 

sexuais pervertidas, calotes no imposto de renda e adaptação fisiológica para 

digerir uma feijoada. Todavia, nenhuma pessoa é capaz de confundir um 
homem com um macaco, exceto se for míope ou se tiver o intuito de ofender 

nossos ancestrais. Sob a égide das comparações morfológicas entre 

chimpanzés e humanos, várias diferenças podem ser apontadas com 
facilidade, sejam elas a postura, a descompostura, a locomoção, as 

obscenidades verbais, os devaneios sexuais, entre outras. A existência de 

dois gêneros separados para esses organismos decorre das diferenças 

apontadas acima, e, é claro, pelo fato dos classificadores serem seres 
humanos arrogantes e amantes de idealismos sexuais. 

(http://ateus.net/artigos/miscelanea/homo-sapiens-revisitado/, acesso 

em07/08/2018) 
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Todavia, nenhuma pessoa é capaz de 

confundir um homem com um macaco, 

exceto se for míope ou se tiver o intuito de 

ofender nossos ancestrais. 

 

 Dancygier (1998), em estudos sobre as condicionais, define que a estrutura 

condicional enuncia um evento não realizado, uma proposição não verdadeira ou um ato de 

fala não assertivo. Podemos ver isso no dado (35), em que “ser míope” ou “ter o intuito de 

ofender os macacos” é um ato de fala não assertivo. Mais ainda, a porção textual hipotática 

condicional negativa dessa ocorrência é carreada de ironia. Em (35), temos além do conector 

exceto se, verbo no subjuntivo, confirmando a semântica condicional do conector. Vejamos, 

no entanto, no dado a seguir, um exemplo de exceto se com verbo no indicativo: 

 

(36) “Quem reconhece ser virgem a mãe de Nosso Senhor, mas não teme 

blasfemar contra ela? Quem preza orar, jejuar, fazer caridade e outras boas 
obras, mas ainda se permite vícios opostos? Eu omito outras coisas que são 

conhecidas de todos. Aqueles dizem possuir fé ‘sem hipocrisia’, não 

acreditam naquilo que dizem crer, ou não vivem de acordo com os 
mandamentos da Igreja Católica; e, por isso, demonstram pela sua conduta 

que ainda não começaram a viver bem, nem podem ter esperança de uma 

morte feliz, exceto se por uma graça de Deus aprenderam a arte de morrer 

bem." Um comentário sobre "A justificação vem por a fé, desde que 
verdadeira e sincera" Só DEUS pode julgar a questão da justificação. O 

grande problema é que os reformadores interpretaram a justificação pela fé, 

de São Paulo, isolando-a de o contexto bíblico. A fé pressupõe as obras, e é a 
isso que se refere São Tiago em sua epístola, porque a fé, por si só, nada 

representa. 

(http://beinbetter.wordpress.com/2012/11/02/a-justificacao-vem-pela-fe-
desde-que-verdadeira-e-sincera/, acesso em 07/08/2018) 

 

 

que ainda não começaram a viver bem, exceto se por uma graça de Deus 

aprenderam a arte de morrer bem. 

 

 O dado (36) é retirado de um texto argumentativo com forte teor persuasivo. Esse 

dado indica uma oração condicional negativa, embora o verbo esteja no indicativo. O exceto 

se se mantém na semântica condicional, mesmo com verbo no modo realis, provavelmente 

porque o sentido condicional está no conector, principalmente. Esse comportamento do 
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conector é diferente do que ocorre com exceto quando, que precisa do contexto a lhe 

possibilitar a semântica condicional. Vejamos mais um dado: 

 

 (37) Logo, embora a prova não seja conclusiva, parece que os dois 

primeiros, Tiago e José, (ou Joses), -- exceto se supormos que estes eram 
outras pessoas com os mesmíssimos nomes -- eram filhos de outra mãe e não 

da Mãe de Jesus. Vemos aqui que o termo "irmão" foi usado para indicar 

aqueles que não eram filhos de Maria, a Mãe de Jesus. Do mesmo modo, 
facilmente poderia ter ocorrido o mesmo com os outros dois "irmãos", Simão 

e Judas.  

(http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/miscellaneous/irmaos_e_irmas_de_je
sus.html, acesso em 08/08/2018) 

 

 

parece que os dois 

primeiros, Tiago e José, (ou 

Joses), 

exceto se supormos que 

estes eram outras pessoas 

com os mesmíssimos nomes 

eram filhos de outra mãe e 

não da Mãe de Jesus. 

 

Em (37), temos, além do conector exceto se, verbo no subjuntivo (“supormos”), como 

em quase todos os dados de exceto se do corpus, confirmando, assim, a presença da semântica 

condicional junto à de exceção, tornando exceto se um articulador condicional negativo. A 

união do matiz condicional com outras noções semânticas é um fato largamente atestado em 

diversas pesquisas empíricas. Rosário (2012) investigou, dentre outros conectivos, os usos 

funcionais de mesmo se, que adjunge as ideias de concessão e condição. Essa ideia de 

aproximação das relações semânticas de causa, concessão e condição também é proposta por 

Kortmann (1997) e por Raposo et al. (2013). 

Com relação às posições assumidas por exceto se, atestamos o seguinte: 

 

Tabela 3-  Posição de exceto se no corpus 

 

Type Anteposta Intercalada Posposta 

Exceto se 7 2 91 
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A Tabela 3 confirma a prevalência da posposição nas orações com exceto se. Todavia, 

diferentemente do que acontece com exceto quando, há alguns dados em que o conector 

exceto se, em relação à matriz, é anteposto ou intercalado. Para ilustrar esses usos, vejamos 

um dado de cada posição: 

 

(38) Daí a gente entra em roubada. O cara que é uma anta e não vc. Adorei o 

seu post, e concordo com a menina que disse que "homem que tem medo de 

compromisso não é homem suficiente pra você." Incrível a maturidade que 
você mostrou. As pessoas têm medo de uma palavra quando as atitudes 

indicam essa palavra da qual ele tanto foge. Ou seja, manda pastar. Você 

merece coisa melhor, não acho que tenhas cagado ao perguntar isso. porra, 

sou meio radical em um ponto: exceto se o negócio for previamente 
combinado, ficar de foda fixa do cara é palhaçada. manda pastar mesmo e 

continue perguntando quando você achar que deve perguntar. beijos, linda. 2 

meses não é cedo demais. É tempo suficiente para a pessoa saber se vai rolar 
ou não. Tu não fizeste nada de errado. Quem perde é ele! Bjssss P.S. não sei 

qual idade de vcs, mas como eu já tenho 30, eu não me permito perder tempo 

com aquilo que não é absolutamente maravilhoso. 
(http://amelhordasintencoes.wordpress.com/2009/06/11/estamos-

namorando/, acesso em 07/08/2018) 

 

 

exceto se o negócio for previamente 

combinado, 

ficar de foda fixa do cara é palhaçada. 

 

 No dado acima, uma mulher aconselha a outra sobre seu relacionamento. O texto 

possui marcas da oralidade, com um tom informal. A escolha do falante pela anteposição faz 

com que a oração com exceto se seja alçada à função de tópico no período, ou seja, determina 

o tom da frase. O conector exceto se, destacado pela anteposição, mantém-se como um 

condicional negativo. Vejamos mais um dado: 

 

(39) No entanto, é muito arriscado apresentar um blog com erros de 
português, mal escrito ou que seja utilizado como um diário. Pode depor 

contra. Ter feito uma empresa júnior na faculdade Mesma coisa que prêmios 

acadêmicos e participação em grêmios. Somente para o perfil de jovens, nas 

circunstâncias já descritas. Para perfis com mais experiência, a própria 
experiência de mercado é que deve falar mais alto. Ter experiência como 

dona-de-casa exceto se o cargo for operacional e relacionado a atividades de 

limpeza e manutenção de escritórios, é melhor omitir, pois poderá gerar 
preconceito por parte de alguns selecionadores, por mais que a dona de casa 
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seja uma excelente administradora das questões domiciliares. Há que se 

levar em consideração que os currículos, de uma maneira ou de outra, são 
comparados lado a lado. Currículos com essa informação podem perder 

terreno para aqueles que apresentem exclusivamente informações sobre 

experiências profissionais formais. 

(http://blog.curriculum.com.br/atividades-extracurriculares-no-curriculo/, 
acesso em 07/08/2018) 

 

 

Ter experiência como dona-

de-casa  

exceto se o cargo for 

operacional e relacionado a 

atividades de limpeza e 

manutenção de escritórios, 

é melhor omitir 

 

 A oração condicional negativa iniciada com exceto se está no meio da sua matriz. 

Nesse dado, temos um texto com orientações de como escrever o currículo. A primeira parte 

da oração matriz “ter experiência como dona-de-casa” ganha destaque como o assunto de que 

vai se tratar a seguir. Novamente, é um trecho assumindo a posição de tópico. A oração exceto 

se, no meio de período, causa um suspense na fala, uma espera pela opinião do falante. Por 

fim, vejamos um dado de posposição: 

 

(40) Por isso, a Palavra acrescenta que não devemos nos prostrar ("não te 
encurvarás ", isto é, não fazer gestos de reverência, tirar o chapéu, inclinar o 

corpo, ajoelhar- se). Encurvar- se ou ajoelhar- se é a mais visível 

manifestação de adoração. É a adoração interior, do coração, que se 
exterioriza. Em diversas praças das capitais brasileiras, há imagens 

esculpidas de homens públicos ou de feitos históricos. Deus não as 

proíbe, exceto se forem adoradas como deuses. Finalmente, os evangelicos 
provam mais uma vez através unicamente da Biblia que não é o fato de fazer 

imagens que Deus reprova, mas o destino para o qual os católicos dão a elas 

é que expressamente condenável e diabólico!! 

(http://blog.opovo.com.br/ancoradouro/catolicos-idolatras-protestantes-
zoolatras/, acesso em 07/08/2018) 

  

 

Deus não as proíbe, exceto se forem adoradas como deuses. 
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 O dado nos mostra uma declaração absoluta sobre Deus, e a seguir uma condição 

negativa, uma ressalva que a relativiza. A oração iniciada por exceto se está no subjuntivo, 

confirmando a semântica de suposição do que Deus proibiria. É importante destacar que, em 

todos os dados com exceto se, inclusive nos dados com verbo no indicativo, a semântica de 

condição negativa permaneceu. O exceto se não depende de traços contextuais para assumir a 

semântica condicional, revelando-se como um conector de significado mais estável. Na 

próxima sessão, tratamos do padrão exceto que. 

 

5.3 Exceto que 

 

 

 O padrão morfossintático exceto que é o menos frequente de nosso corpus, apesar de 

sua constituição morfossintática incluir oque, presente em muitos conectores da língua 

portuguesa. São 503 ocorrências desse padrão encontradas em nosso corpus. Vejamos um 

exemplo: 

 

(41) Além disso, atualmente as espaçonaves não são muito boas para 

proteger seus ocupantes dos raios cósmicos galácticos. O que é este objeto 
brilhante em Marte? Em fevereiro, a sonda Curiosity estava fotografando a 

paisagem quando descobriu um estranho objeto brilhante e claro, que 

colocou em polvorosa a internet. Poderia ser qualquer coisa, exceto que, 
infelizmente, não era. Segundo a análise da NASA, trata-se apenas de uma 

rocha erodida pelo vento. Mas há quem não se convença com a "explicação 

oficial". O pênis gigante de Marte. Quanto mais se estuda, mais se percebe 

que há coisas que simplesmente ainda não sabemos. Por exemplo, veja este 
enorme pênis espacial. De onde ele veio? Será que a sonda Curiosity 

conseguiu encontrar uma maneira para liberar sua frustração sexual?  

(http://astronomy-universo.blogspot.com/2013/08/as-6-maiores-descobertas-
da-curiosity.html, acesso em 07/08/2018)  

 

 

Poderia ser qualquer coisa, exceto que, infelizmente, não era. 

 

 A matriz desse dado possui “qualquer coisa” como uma expressão quantificadora 

universal que contrasta com o exceto que na oração seguinte. É importante notar a avaliação 
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do usuário da língua por meio do advérbio modalizador “infelizmente”, como um sentimento 

de decepção. Na verdade, essa não é uma informação insignificante ou fortuita. A oração com 

exceto que nega a oração matriz, em um efeito de sentido contrastivo. Vejamos mais um dado: 

 

(42) ...orelhas do coração, que se compõem de uma carne parecida com a 

deste; e que existe sempre mais calor no coração do que em qualquer outro 
local de o corpo, e, enfim, que este calor é capaz de fazer com que, se uma 

gota de sangue entrar em suas concavidades, ela inche prontamente e se 

dilate, como geralmente se comportam todos os líquidos quando os 

deixamos cair gota a gota dentro de algum vaso que esteja bem quente. 
Depois disso, nada mais necessito dizer para explicar o movimento do 

coração, exceto que, quando as suas concavidades não estão repletas de 

sangue, este flui necessariamente da veia cava para a concavidade direita, e 
da artéria venosa para a esquerda; já que esses dois vasos se encontram 

sempre cheios, e que suas aberturas, voltadas para o coração, não podem 

então ser fechadas; mas, tão logo tenham entrado duas gotas de sangue, uma 
em cada concavidade, estas gotas, que são bastante grossas, porque as 

aberturas por onde penetram são muito largas... 

(http://ateus.net/artigos/filosofia/discurso-do-metodo/, acesso em 

07/08/2018) 

 

 

Depois disso, nada 

mais necessito dizer 

para explicar o 

movimento do 

coração, 

exceto que, quando as suas 

concavidades não 

estão repletas de 

sangue, 

este flui 

necessariamente da 

veia cava para a 

concavidade direita, 

 

 Neste dado, temos o articulador exceto que afastado de seu escopo. Em nosso corpus, 

há cinco dados em que exceto que aparece afastado de seu escopo. No dado (42), há uma 

oração hipotática temporal inserida dentro da hipotática de exceção. Sabemos que elementos 

próximos tendem a se vincular ao longo do tempo. Dados como esse nos levam a hipotetizar o 

surgimento do conector exceto quando. Contudo, essa hipótese só pode ser confirmada com 

estudos diacrônicos, em uma etapa futura da pesquisa. 

 Com relação às diferentes posições de exceto que, vejamos a tabela a seguir: 
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Tabela 4 – Posição de exceto que no corpus 

 

Type Anteposta Intercalada Posposta 

Exceto que 4 1 95 

 

 

 A tabela acima nos mostra que, em nosso corpus, há oração iniciada por exceto que 

nas três posições: anteposição, intercalação e posposição, semelhante ao que temos com as 

orações introduzidas por exceto se. O dado (42) ilustra o único caso em que esse conector está 

intercalado. Para ilustrar os usos de anteposição e posposição, respectivamente, vejamos os 

dados a seguir: 

 

(43) Este workshop foi desenvolvido para desafiar mentes pragmáticas e 

analíticas que estão acostumadas a trabalhar sob o paradigma de produção 

em massa. Ele chamou este workshop de "Jogos Estatísticos para Adoção de 
Agile" e serão apresentados na Agile 2009 (Chicago). Quem quiser pode 

verificar a sua apresentação em: http://www.agile2009.org/node/1587. Kent 

Beck resumiu muito bem sua opinião assim: "Ao aplicar o desenvolvimento 
lean eliminamos tempo e esforço desperdiçado. O que sobra é 

produtividade. Exceto que uma vez você fez isto, você está pronto para ver 

o próximo nível de esforço e tempo desperdiçado. Desta forma, o ciclo de 
melhoria nunca termina." Mary Poppendieck comenta novamente e faz 

algumas observações na mesma linha de Kent Beck. Ela estava pensando 

sobre o que John Shook queria dizer e conclui: "Lean é sobre sempre 

melhorar o que você é agora através de testes e métricas dos resultados. 
(http://www.infoq.com/br/news/2009/08/lean-30-segundos, acesso em 

07/08/2018) 

 

 

exceto que uma vez você fez isto,  você está pronto para ver o próximo nível de 

esforço e tempo desperdiçado. 

 

 No dado (43), temos a anteposição da oração com exceto que em relação à sua matriz. 

Nesse caso, o ouvinte é orientado para a informação seguinte. A anteposição da oração com 

exceto que decorre da função discursiva (DECAT, 2001, p. 7). De acordo com Givón (1993, 

p. 6), as orações adverbiais antepostas “podem ser vistas como um dispositivo de reorientação 

temática”. Estabelecem a coerência em uma fronteira temática, como ocorre nessa ocorrência, 
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em que está no início de um novo período. A oração introduzida por exceto que em (42) é 

hipotática de exceção. Vale ressaltar que, junto ao exceto que, temos uma semântica temporal 

em “uma vez”, permitindo, inclusive, a permuta de “exceto que uma vez” por “exceto 

quando” (exceção-temporal). 

 Agora apresentamos um dado de exceto que em posposição: 

 

(44) Eu deveria ter perguntado ao homem sobre isso. Eu queria ter 
perguntando ao homem sobre isso. Depois de tanto olhar naquela mancha de 

tinta com formato da Majora's Mask, eu olhei para trás e o homem 

repentinamente estava lá, parado, sorrindo pra mim. Eu admito que até pulei 
com o susto, e nervosamente ri quando ele me deu um cartucho de Nintendo 

64. Era um cartucho regular inteiramente cinza, exceto que alguém tinha 

escrito Majoraatras dele com tinta permanente. Meu estomago até gelou com 
toda essa coincidência e eu o perguntei quanto ele queria pelo cartucho. O 

velho sorriu para mim e disse que eu poderia te-lo de graça, que ele pertencia 

a um garoto que era mais ou menos da minha idade e que não morava mais 

lá. 
(http://ahduvido.com.br/50-historias-do-lado-negro-dos-icones-pop-parte-1, 

acesso em 07/08/2018) 

 

 

Era um cartucho regular inteiramente cinza, exceto que alguém tinha escrito Majora 

atrás dele com tinta permanente. 

 

No dado (44), temos uma relação todo-parte entre a matriz e a oração introduzida por 

exceto que. A oração matriz fala de um cartucho "inteiramente" todo cinza. A oração com 

exceto que posposta faz uma ressalva à oração matriz, informando que não é inteiramente 

cinza. A oração em questão é de exceção. 

Cabe destacar que o padrão exceto que deriva do esquema X-que, que atua fortemente 

na formação de conectores em língua portuguesa. Esse esquema X-que licencia conectores 

diversos, tais como mesmo que, ainda que, já que, a não ser que, etc: Como afirma Lima-

Hernades (2010, p. 12), “a estrutura X-que equivale a construções ou estruturações em quem 

um primeiro elemento (nominal, verbal ou adverbial) se combina com outro elemento que, de 

estatuto categorial impreciso”. 

 Pleiteamos aqui que houve uma relação de herança, nos termos de Goldberg (1995, p. 

97), entre o exceto que e o esquema X-que, em que exceto é o elemento adverbial que se 
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combinou com o que, seguindo um padrão regular de formação de conectores. Goldberg 

(1995) salienta que as construções seguem alguns princípios psicológicos de organização 

linguística. Por exemplo, uma construção A motiva a construção B se B herda propriedades 

de A. Construções que possuem uma relação de herança podem ser iguais ou diferentes.  

O conector exceto que, por sua vez, se relaciona ao esquema X-que por link de 

subpartes. Ele herdou apenas o que do X-que. De acordo com Traugott e Trousdale (2013, p. 

5), semelhanças entre construções desempenham papel significativo no modelo. A dimensão 

paradigmática de escolha e correspondência de padrão tem o mesmo valor, talvez maior, que 

a dimensão linear, sintagmática. 

Com base nas análises realizadas, é possível estabelecermos algumas considerações 

mais gerais sobre as microconstruções em estudo neste trabalho. Em primeiro lugar, 

defendemos que as relações de herança estabelecidas entre o padrão X-que e exceto que 

também atuaram na formação de exceto quando e exceto se, como pode ser observado no 

esquema a seguir: 

 

Esquema 1: Relação de herança em Exceto X 

 

Postulamos que há três esquemas formadores de conectores no PB: X-que, X-se e X-

quando.  No Esquema 1, verificamos que os conectores indicados são instanciações desses 

esquemas. Defendemos que, na rede da exceção, também há links de instanciação. Assim, 

exceto quando, exceto se e exceto que ligam-se por relações de herança em sentido vertical a 

Exceto X, tendo em vista que as microconstruções indicadas são mais específicas que o 
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esquema ao qual estão ligadas.  

Neves (2001, p. 18) diz que, além dos conectores com transpositor que, há formações 

em que o último elemento é conjunção mais marcada, o que pode ser aplicado a conectores 

como ainda quando e exceto se. Essa afirmação da autora, de fato, fortalece a defesa que 

fazemos em torno desses outros esquemas. Concluímos, portanto, que há uma relação de 

herança entre esses esquemas e os conectores exceto que, exceto se e exceto quando, o que 

atesta uma forte regularidade do sistema, que continua ativo na produção de novos conectores. 

Com base nas análises realizadas, levando em conta aspectos formais e funcionais, 

podemos postular que a rede da construção Exceto X, organiza-se da seguinte forma: 

 

Esquema 2: Domínio funcional, esquema, subesquemas e microconstruções 

 

 

 

Com base na análise dos dados, chegamos a essa proposta de hierarquia construcional. 

O primeiro nível refere-se ao domínio funcional da Exceção. Segundo Teixeira e Rosário 

(2016, p. 9), domínios funcionais são como universais linguísticos: 
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É a universalidade dos usos a que a linguagem serve, nas sociedades 

humanas, que explica a existência de propriedades que se manifestam na 
maioria das línguas – os universais linguísticos, – em contraposição à 

postura gerativista, que considera que os universais derivam de uma herança 

linguística genética comum à espécie humana [...]. As construções 

conhecidas como universais linguísticos parecem refletir universais 
psicológicos e socioculturais que contribuem para o entendimento da 

natureza do pensamento humano e da interação social. (FURTADO DA 

CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 16).  

 

 

O domínio funcional é o nível que cobre toda a construção Exceto X. No nível abaixo, 

temos o esquema Exceto X, que como vimos, é parcialmente esquemático, formado pelo 

conector exceto e um slot. Esse slot licencia outros conectivos mais simples: quando, se e que. 

(cf. BYBEE, 2016; TRAUGOTT; TROUDALE, 2013) Verificamos também que o domínio 

funcional de exceção instancia o Exceto X e as microconstruções indicadas, além de muitas 

outras não analisadas nesta pesquisa, como a não ser que e a menos que, por exemplo, que 

estão no domínio da exceção, mas fora do esquema Exceto X, visto que pertencem a outros 

esquemas da língua portuguesa.  

Constatamos, em nossa pesquisa, gradiência nas microconstruções, que consideramos 

ser camadas, nos termos de Hopper (1991). Isso indica competição ou convivência de usos 

entre as formas atestadas na sincronia. Como já era esperado, a rede da exceção é de alta 

complexidade. Afinal, o exceto quando, por exemplo, está ligado a dois subesquemas 

distintos, relacionados às noções de exceção propriamente dita (adjungida à ideia de tempo) e 

condicionalidade. O exceto que, por sua vez, está ligado ao subesquema de exceção. Por sua 

vez, o exceto se está relacionado ao subesquema de condicionalidade. Essa diversidade de 

comportamentos e usos é um complicador na descrição da rede da exceção. 

Considera-se que essa hierarquia construcional revela a estruturação de orações do 

domínio da exceção com características formais distintas. Desse modo, entende-se que a 

abordagem empregada nesta análise condiz com os pressupostos da LFCU, que considera a 

gramática uma representação da experiência dos indivíduos com a língua, admitindo a 

existência de padrões regulares de uso e formas emergentes ao mesmo tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao final deste trabalho, admitimos que este é o momento de sintetizarmos os 

resultados da nossa pesquisa e, principalmente, respondermos às questões postas na 

introdução deste trabalho. Seguem as questões novamente aqui reproduzidas: 

 

 O conector Exceto X é produtivo no português brasileiro? 

 Como conferir um tratamento construcional ao conector Exceto X? 

 Quais são as principais propriedades morfossintáticas de Exceto X na língua 

portuguesa? 

 Quais são os papeis semântico-pragmáticos do conector Exceto X? 

 

Nossa pesquisa responde a primeira pergunta. Por meio de nosso corpus, constatamos 

que a construção Exceto X possui significativa frequência type e token. A frequência type 

atestada se deve a seu slot. Vemos, no capítulo 4, que há em nosso corpus vários conectores 

oracionais instanciados pela construção, por exemplo, exceto quando, exceto se, exceto que, 

além de outros que são discutidos nesta pesquisa, como exceto + SN, exceto + SAdv, exceto + 

infinitivo, exceto para (X/que/quando), exceto onde, exceto caso e exceto porque. 

Quanto à frequência token da construção, registramos, no quinto capítulo, 2.480 

ocorrências dos padrões morfossintáticos aqui estudados. São 1.053 ocorrências de exceto 

quando, 904 de exceto se e 503 de exceto que. Nossa decisão metodológica foi de analisar 

aleatoriamente as cem primeiras ocorrências de cada um desses padrões. Ao final desta 

investigação, chegamos aos resultados expostos na tabela a seguir: 
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Tabela 5 – Frequência token das microconstruções de Exceto X 

 

Frequência type Frequência token 

Exceto se 100 

Exceto que 100 

Exceto quando 51 

Exceto + quando 49 

  

 

Já respondendo à segunda e terceira questões, Exceto X se configura como uma 

construção complexa, intermediária e procedural (cf. TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). A 

construção se constitui de duas posições. A primeira posição é preenchida pelo elemento 

exceto e a segunda, aberta ao preenchimento de conectivos prototípicos, no caso desta 

pesquisa, quando, se e que. Essa construção exerce a função gramatical de articular orações, 

veiculando as ideias de exceção e/ou condicionalidade, como uma oração hipotática. 

Como vimos no capítulo 3, neste trabalho, adotamos os pressupostos teóricos da 

LFCU. Desse modo, assumimos a abordagem holística do fenômeno linguístico. Acreditamos 

que o estabelecimento de convenções gramaticais, de fato, é influenciado por aspectos 

cognitivos, estrutura linguística, contexto social e pragmática. Nossa análise não se restringiu 

apenas ao conector. Constatamos que o modo verbal usado na oração introdução por Exceto X 

influencia sua significação. Quando há um verbo no subjuntivo, essa oração possui sentido 

condicional. Sabemos que o modo verbal revela a atitude do falante. Nesse sentido, a 

expressão do modus, diferentemente do dictus que indica certeza, aponta dúvida ou suposição, 

da mesma forma que o conector prototípico da condição: se. A suposição, como sabemos, faz 

parte do frame da condicionalidade. 

Ainda em relação à abordagem construcional, vimos que a construção é um 

pareamento de forma-sentido. Cada um desses polos possui três propriedades. A descrição 

dessas propriedades imprime mais rigor às pesquisas na descrição da construção. Vejamos o 

Quadro 6: 
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Quadro 6 – Propriedades da construção Exceto X (cf. CROFT, 2001) 

 

EIXO PROPRIEDADES TRAÇOS 

FORMA 

Sintática 
Articula orações por meio do 

processo de hipotaxe. 

Morfológica 

Recrutamento de conectivos 

prototípicos para o 

preenchimento do slot. 

Formas em competição para 

esse preenchimento. 

Fonológica 
Massa fônica pesada. 

Ênfase na entonação. 

SENTIDO 

Semântica 

Sentido de exceção, 

adjungido ou não a outros, 

como condicionalidade. 

Afinal, o sentido de exceção 

pode ser metaforizado pelo 

de condição. 

Pragmática 

Sentido de realce ou adendo. 

Revela a atitude do falante. 

Estratégia de focalização e 

modalização. 

Discursivo-funcional 

É encontrado em variados 

gêneros textuais, 

principalmente, 

argumentativos, com 

presença constante também 

em textos de domínio 

jurídico. 
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No Quadro 6, podemos visualizar as características da construção Exceto X que são 

atestadas por esta pesquisa. Verificamos que os usos são diferentes, mesmo para os conectores 

com, aparentemente, as mesmas configurações morfossintáticas. A principal conclusão a que 

chegamos nesta pesquisa é que os types da construção Exceto X apresentam diferentes níveis 

de composicionalidade e, consequentemente, distintos valores semântico-pragmáticos, o que 

já responde a última questão. 

Diante disso, os conectores menos composicionais são os que indicam 

condicionalidade: exceto se e exceto quando. Todos são acompanhados de verbos no 

subjuntivo. Nos conectores mais composicionais, cada elemento tende a preservar sua 

significação. Temos, nesse conjunto, o conector de exceção exceto que e o conector de 

exceção-tempo exceto + quando. Essas distinções podem ser vistas como camadas (cf. 

HOPPER, 1991) ou construções em gradiência (cf. TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 

Defendemos que esse quadro dos conectores de exceção, tal como se apresenta na sincronia, 

expressam diferentes fases da mudança linguística. Só uma pesquisa diacrônica pode atestar 

isso de forma cabal, mas acreditamos, por conta desses indícios, que a construção Exceto X 

está em processo de construcionalização. 

À vista dessas reflexões aqui postas, podemos comprovar a hipótese central de que os 

conectores instanciados pelo esquema Exceto X possuem diferentes graus de 

composicionalidade, o que acarreta, consequentemente, distintas nuances de uso e diferentes 

valores semântico-pragmáticos. 

Decerto, ainda há um longo percurso de investigação desse domínio funcional a ser 

percorrido. Reconhecemos também as limitações de alguns pontos da análise, em virtude da 

grande complexidade do tema e da escassez de fontes bibliográficas. No entanto, acreditamos 

que nossa pesquisa deu um passo em direção a esse percurso com os resultados obtidos. Vale 

ressaltar a necessidade de continuidade deste estudo para uma descrição mais completa das 

orações hipotáticas de exceção. 
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