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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo examinar os usos das construções correlatas proporcionais 

com base nos pressupostos teóricos da Linguística Funcional Centrada no Uso.  Esta corrente 

teórica analisa a língua em pleno uso e visa a uma abordagem holística, em que nenhum nível 

linguístico é proeminente em relação aos demais. Além disso, o contexto em que se inserem 

as construções assume papel fundamental na investigação. Toma-se o conceito de construção 

no sentido estabelecido por Traugott e Trousdale (2013), ou seja, como uma unidade básica 

da língua, composta por um pareamento de forma e sentido. As construções proporcionais são 

analisadas em seus dois padrões instanciados: o primeiro é constituído pelas expressões 

conectoras à medida que e à proporção que, e o segundo é instituído pelos correlatores 

quanto mais/menos... (tanto) mais/menos. Os dados de pesquisa são extraídos do Corpus do 

Português (disponível em www.corpusdoportugues.org).  Defende-se que as construções em 

ambos os padrões constituem estruturas correlatas em língua portuguesa. Contudo, em razão 

do comportamento sintático distinto, os chamados Padrão I e Padrão II recebem tratamentos 

particulares. No primeiro, lança-se mão do critério da telicidade para firmar a conexão 

sintática entre prótase e apódose, a fim de comprovar a interdependência própria da 

correlação. No segundo, evidencia-se a alta produtividade type do padrão, bem como se 

sustenta a hipótese de analogização de Quanto [mais] X, [mais] Y na manifestação de outros 

types. Com isso, objetiva-se estabelecer, a partir de uma visão funcional da língua, a 

hierarquia construcional das correlatas proporcionais, baseada em diferentes níveis de 

abstração. 

 

Palavras chave: Correlação; construção; proporção.  
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ABSTRACT 

 

This study has as objective examine the uses of the proportional correlative constructions 

based on theoretical assumptions of Usage-based Functional Linguistics. This theory analyzes 

the language in use and aims at a holistic approach, in which no linguistic level is prominent 

in relation to the other. Furthermore, the context in which constructions are inserted assumes a 

fundamental role in research. The concept of construction is taken in the sense established by 

Traugott e Trousdale (2013), that is, as a basic unit of language, composed of a pairing of 

form and meaning.  Thus, the proportional constructions are analyzed in their two instantiated 

patterns: the first consisting of the connector expressions à medida que e à proporção que, 

and the second set by the correlators quanto mais/menos...(tanto) mais/menos. The search data 

is extracted from the Corpus do Português (available in www.corpusdoportugues.org). It is 

argued that constructs in both patterns constitute correlate structures of the language. 

However, because of the distinct syntactic behavior, particular treatments are performed in 

Pattern I and Pattern II. In the first, the criterion of telicity is used to establish the syntactic 

connection between protasis  and apodosis, in order to prove the interdependence which 

belongs to the process of correlation. In the second, it is evident the high type productivity of 

the pattern, as well as support the hypothesis of analogization of Quanto [mais] X, [mais] Y in 

the manifestation of other types. Thereby, aims to establish, from a constructional perspective 

of the language, the constructional hierarchy of proportional correlates, based in different 

levels of abstraction 

 

 

Key words: Correlation; construction; proportion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objeto de investigação as construções correlatas 

proporcionais, que compõem um campo de estudo pouco explorado pela literatura da área. 

Nesse sentido, propõe-se tecer contribuições para o estudo da correlação como processo de 

estruturação sintática e para o exame de construções que veiculam sentido proporcional.  

Esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo desenvolvido pelo Prof. Dr. Ivo da 

Costa do Rosário, que orienta este trabalho, no âmbito do Grupo de Pesquisa Conectivos e 

Conexão de Orações (CCO), que visa a realizar uma descrição do quadro da correlação em 

língua portuguesa. Desse modo, o presente estudo constitui um recorte em relação ao grande 

campo da correlação.   

As construções proporcionais, tradicionalmente conhecidas como orações 

subordinadas adverbiais proporcionais, apresentam-se como um tema que carece de análises 

mais pormenorizadas, principalmente com base em dados de língua em uso. Com isso, é 

propósito desta investigação científica prover contribuições para o estudo das construções que 

transmitem valor proporcional, em uma perspectiva de uso real da língua.  

A análise pauta-se nos pressupostos teóricos da Linguística Funcional Centrada no 

Uso, que se dedica ao estudo dos diversos níveis linguísticos, visando a uma perspectiva 

holística da língua. Seguindo os aportes dessa corrente teórica, baseia-se a investigação em 

dados reais de fala e escrita, extraídos do site Corpus do Português, com vistas a mapear os 

usos efetivos da língua. Nesse sentido, são identificados dois padrões de construções 

proporcionais: o Padrão I instanciado pelas expressões conectoras1 à medida que e à 

proporção que, e o Padrão II instanciado pelos correlatores quanto mais/menos... (tanto) 

mais/menos, como nos exemplos a seguir: 

 

( 1 )   O cristalino é mantido no lugar por uma série de fibras ou ligamentos grudados em volta de sua 

cápsula, são as fibras da zônula. Estas fibras fixam-se, no outro estremo, no corpo ciliar. Este 

sistema realiza a acomodação visual do olho, que permite a focalização de objetos próximos e 

distantes. A acomodação acontece pela mudança na curvatura do cristalino provocada pela 

                                                           
1Assim como Souza (2008), entende-se que conector é um termo atribuído aos elementos linguísticos que 

cumprem a função de estabelecer conexão entre segmentos menores ou maiores do texto (discurso), 

representando um termo de caráter mais abrangente. Já os conectivos, apesar de exercerem função semelhante, 

compõem termos específicos que correspondem às conjunções da Gramática Tradicional. Por esse motivo, de 

acordo com a distinção entre conector e conectivo, entende-se que à medida que e à proporção que são 

expressões conectoras, o que ressalta a composição desses conectores, formados por mais de um elemento.  
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contração das fibras da zônula. [A medida que o ser humano envelhece], [a cápsula do 

cristalino perde elasticidade íris]. O diâmetro da pupila é variável e é controlado pelo sistema 

nervoso autonômico. ( 19Ac:Br:Enc) 

(2)  Nossa balança comercial era de 4 bilhões de dólares, as exportações, passamos para 12 e já foi 

um salto, estamos aí na casa dos 60. Mas se nós tivéssemos um comércio internacional - o 

México está com 150 bilhões, não vou nem falar da China. Se você tiver uma queda de 5% em 

150 bilhões, o impacto interno é pequeno. Então, [quanto mais nós aumentarmos as 

exportações], [mais nós estaremos minimizando os riscos de oscilações no mercado 

internacional]. Então eu vejo ao contrário, eu vejo que nós temos que aumentar o volume de 

exportações, não necessariamente aumentar o saldo da balança comercial, aumentar o volume 

de comércio exterior, que quanto maior esse volume menor o impacto de qualquer oscilação 

externa.  (19Or:Br:Intrv:Web)2 

 

 As ocorrências (1) e (2) configuram o objeto de análise da presente pesquisa em suas 

distintas manifestações. O primeiro exemplar compõe um caso do Padrão I, em que se 

encontra a expressão conectora à medida que. Nessa construção, são correlacionados os fatos 

de o ser humano envelhecer e a cápsula do cristalino perder sua elasticidade. Assim, 

proporcionalmente, um evento acarreta o outro, o que ressalta a interdependência entre eles.  

O segundo exemplar, por sua vez, é um caso do Padrão II, em que se apresentam os 

correlatores quanto mais e mais. Nessa construção, são relacionados os eventos de aumentar 

as exportações e minimizar os riscos de oscilações no mercado internacional. Tais ações 

estão implicadas positivamente, visto que o aumento de uma leva ao aumento da outra. Desse 

modo, também de forma proporcional, os fatos são associados, no sentido de que um suscita o 

outro.  

Ressalta-se que, na análise de dados, se institui o termo expressão conectora ao fazer 

referência a à medida que e à proporção que, tendo em vista a composição do conector, que, 

diferente de quanto mais/menos... (tanto) mais/menos, não se apresenta de forma duplicada.  

Por outro lado, os elementos que exibem natureza dupla são denominados correlatores. O 

termo, cunhado por Rosário (2012), refere-se aos articuladores sintáticos prototípicos 

responsáveis pela correlação. 3 

Essa distinção metodológica é motivada pelas características particulares das 

construções pertencentes aos dois grupos, o que suscita a elaboração de hipóteses particulares 

                                                           
2 Os exemplares (1) e (2) foram extraídos do Corpus do português, disponível em 

http://www.corpusdoportugues.org/. O corpus será mais bem detalhado no capítulo 5 desta pesquisa. 
3 O termo correlatores (ROSÁRIO, 2012, p. 3) é cunhado, em analogia a coordenadores e subordinadores, para 

se referir aos articuladores sintáticos responsáveis pela correlação.  

 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=21488&ID=15704591
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26947&ID=27325473
http://www.corpusdoportugues.org/
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para cada padrão. Nessa perspectiva, para cada grupo são aplicados diferentes fatores de 

análise, devido às suas especificidades sintático-semânticas.  

A hipótese central que norteia a pesquisa é a de que as construções proporcionais, em 

suas distintas manifestações, fazem parte do rol das construções correlatas, que se distinguem 

dos tradicionais processos de subordinação e coordenação. A partir dessa hipótese norteadora, 

emergem hipóteses específicas voltadas para os diferentes padrões de construções correlatas. 

Tais hipóteses são:  

• Nas construções do Padrão I, a interdependência sintática pode ser identificada com 

base na correspondência no nível da telicidade entre os verbos que fazem parte da 

construção. 

• As construções proporcionais do Padrão II, apesar de precariamente abordadas em 

estudos tradicionais, que privilegiam a menção ao Padrão I, compõem um uso 

produtivo para estabelecer a noção de proporção na língua.  

• Nas construções do Padrão II, pressupõe-se que há a analogização do type Quanto 

mais...mais, do qual derivam outros types pertencentes ao padrão. 

 

No sentido de comprovar as hipóteses delimitadas, compõem objetivos desta 

pesquisa:  

• Demonstrar que as construções correlatas proporcionais apresentam características 

sintáticas e semântico-pragmáticas que as afastam da categorização tradicional de 

subordinadas adverbiais proporcionais.  

• Analisar qualitativa e quantitativamente as ocorrências que integram os dois padrões 

das construções correlatas proporcionais.  

• Propor a hierarquia construcional das construções proporcionais, pautada em 

diferentes níveis de abstração. 

Esta dissertação divide-se da seguinte forma:  

O capítulo 2 destina-se a expor o sentido de proporção em diferentes áreas de estudo, 

como na Matemática, no Direito e nas Artes, com o intuito de evidenciar que a proporção não 

é uma noção exclusiva da língua. Este capítulo dispõe-se a captar de forma mais abrangente o 

significado proporcional em suas variadas aplicações, a fim de estabelecer parâmetros entre o 

valor proporcional aplicado no campo linguístico e o verificado em demais campos de estudo.   
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O capítulo 3 expõe o trabalho de revisão da literatura acerca das orações proporcionais 

em abordagens de cunho tradicional e de cunho não tradicional. Em seguida, são expostos 

estudos já realizados sobre a correlação. Essa pesquisa por estudos anteriores compôs o ponto 

de partida para esta análise, evidenciando as diretrizes e as principais questões do presente 

estudo.  

O capítulo 4 apresenta os pressupostos teóricos que orientam as análises desta 

pesquisa. Dessa forma, são expostos postulados da Linguística Funcional Centrada no Uso, 

dentre eles, o conceito de construção. A seguir, é desenvolvido o Princípio de iconicidade e 

são apresentadas elucidações sobre a Gramática de construções. Também são abordados os 

conceitos de esquematicidade, produtividade e composicionalidade, bem como analogização e 

pensamento analógico. Tais pontos fundamentam a investigação voltada para as construções 

correlatas proporcionais.  

O capítulo 5 traça os procedimentos metodológicos adotados: delimitação do corpus, 

exclusão de dados para análise, demarcação do Padrão I e do Padrão II e, por último, 

exposição dos critérios de análise para cada um deles. Nesse capítulo, são identificadas as 

diretrizes que guiam o exame das construções proporcionais. 

O capítulo 6 exibe a análise de dados, tanto do Padrão I quanto do Padrão II, 

apresentando a aplicação dos aportes teóricos balizados no capítulo 4. Este capítulo volta-se 

para os dados reais de fala e escrita, de modo a ratificar as hipóteses já elencadas e a atingir os 

objetivos propostos.  

O capítulo 7, por fim, reúne as considerações finais sobre o tema, a partir da análise de 

dados e a consequente aplicação dos pressupostos teóricos. Nesse capítulo, é feita uma síntese 

dos resultados obtidos na investigação, traçando desdobramentos para análises futuras.  

Dessa forma, pretende-se colaborar para a análise e descrição dos fenômenos 

sintáticos da língua, bem como contribuir para os estudos na área da correlação. Assim, 

espera-se que esta investigação sobre as construções correlatas proporcionais possa se somar 

aos estudos já realizados no diverso grupo das construções correlatas.  
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2 PROPORÇÃO 

 

A noção de proporção é amplamente empregada na língua, contudo, não é somente 

nesse âmbito que se faz presente. Em variadas áreas do conhecimento, seu sentido é aplicado, 

de modo a compor princípios e a reger propriedades. O objetivo deste capítulo é mapear a 

proporção em distintos campos de estudo, para demonstrar que essa é uma semântica que não 

se restringe ao nicho linguístico, mas permeia outros âmbitos. Propõe-se, assim, a demonstrar 

que a proporção não é uma noção exclusiva da língua, captando mais detidamente o 

significado proporcional em suas aplicações, com base em um apanhando interdisciplinar. 

Desse modo, são apresentadas breves definições em que a relação semântica em estudo é 

utilizada nas áreas da Matemática, do Direito e das Artes. Com isso, é estabelecida uma 

relação entre o valor proporcional verificado nesses campos com o uso proporcional 

empregado nos estudos linguísticos.  

Antes do estudo interdisciplinar propriamente dito, apresenta-se a definição da palavra 

proporção no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2010):  

 

substantivo feminino 

1 relação das partes de um todo entre si, ou entre cada uma delas e o 

todo, quanto a tamanho, quantidade ou grau; razão 

2 relação entre as partes de um todo que provoca um sentimento estético 

de equilíbrio, de harmonia 

 Ex.: as p. ideais da escultura e da arquitetura gregas  

3 justa relação entre coisas; conformidade 

4 extensão, intensidade, tamanho; dimensão (mais us. no pl.) 

 Ex.: um incêndio de grandes p.  

5 efeito causado; importância  

 Ex.: o caso tomou p. inesperadas  

6 Rubrica: aritmética. 

 igualdade de duas razões 

 

A partir da consulta ao dicionário, identifica-se que o emprego da palavra proporção 

pode ser encontrado em diversas áreas, uma vez que as acepções elencadas já evidenciam seus 

usos interdisciplinares, relacionando-a a princípios estéticos e a noções de aritmética. As 

definições salientam a relação entre parte e todo, além de reforçarem a noção de equilíbrio. 

Também é notória a menção à justa relação entre coisas, que faz referência à vinculação entre 

as partes que compõem o todo. O conceito de conformidade é referido no sentido de 

correspondência entre elementos, mais uma vez retomando a ideia de parte e todo. As 
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acepções relacionadas a efeito causado e a intensidade não configuram definições que se 

conectam ao estudo da semântica de proporção instaurada neste capítulo, pois, nesses casos, a 

palavra proporção pode ser substituída por dimensão, por exemplo.  

Para investigar a questão interdisciplinar, a seguir são apresentados os empregos da 

proporção nos demais campos de conhecimento.  

 

Matemática 

 

No âmbito da matemática aritmética, a proporção significa a igualdade entre duas 

razões, partindo do pressuposto de que a razão é a divisão entre dois números. Desse modo, 

são denominadas proporções as equiparações dos termos numéricos, baseadas na igualdade de 

duas razões. Em estudos dessa natureza, existe uma propriedade fundamental que postula que 

o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tal conceito pode ser colocado em 

prática na verificação da proporcionalidade, ao realizar uma operação denominada 

multiplicação cruzada. Com base nisso, eis um exemplo de proporção: 

 

   

 

É uma proporção, pois 9:12 = 3:4 e a multiplicação cruzada confirma isso, uma vez 

que 3x12 e 4x9 são ambos iguais a 36. As proporções matemáticas apresentam vasta 

aplicabilidade em situações-problema de diversas naturezas, que envolvem informações 

comparativas. Na conhecida “regra de três”, a proporcionalidade é usada no intuito de calcular 

o quarto valor com base nos três valores estabelecidos pelo problema.  

Trazendo essa definição matemática para o âmbito linguístico, identifica-se que a 

proporção mantém no estudo matemático a noção de equilíbrio, de relação entre partes, já 

postulada na definição do dicionário Houaiss (2010). Além disso, nas relações aritméticas, a 

noção de comparação entre elementos evidencia-se como subjacente à proporção em si, visto 

que para estabelecer a proporção, é preciso comparar os números apresentados. Desse modo, 

sejam os elementos de natureza numérica, como na linguagem matemática, sejam eles de 

natureza linguística, como na própria língua, a relação de partes e a comparação estão 

presentes na elaboração do valor proporcional. 
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Direito 

 

No âmbito do Direito, um dos princípios basilares é o chamado princípio de 

proporcionalidade, que dita que a pena atribuída a uma infração deve ser equivalente ao delito 

cometido, conforme delimitado no texto do site JusBrasil (2009): 

 

1) Modalidade indicadora de que a severidade da sanção deve 

corresponder a maior ou menor gravidade da infração penal. Quanto mais 

grave o ilícito, mais severa deve ser a pena (...).  

2) O princípio da proporcionalidade tem o objetivo de coibir excessos 

desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade entre os meios e os 

fins da atuação administrativa, para evitar restrições desnecessárias ou 

abusivas. Por força deste princípio, não é lícito à Administração Pública 

valer-se de medidas restritivas ou formular exigências aos particulares além 

daquilo que for estritamente necessário para a realização da finalidade 

pública almejada. (JUSBRASIL, 2009).  

 

O princípio postula que a punição deve ser equivalente à transgressão, protegendo o 

indivíduo ou instituição de sofrer condenações excessivas, ou elevando sanções reduzidas. 

Desse modo, o princípio de proporcionalidade preza pelo equilíbrio, tendo como base a 

infração, com o propósito de estabelecer uma resposta judicial na justa medida.  

No caso de um crime de pouca gravidade, como um furto, por exemplo, se o indivíduo 

que o comete não oferecer risco à sociedade, não é razoável sua prisão preventiva, de acordo 

com o princípio de proporcionalidade. Isso ocorre porque essa infração não é considerada 

grave e, por esse motivo, a prisão preventiva seria uma resposta excessiva e inadequada ao 

crime. Entende-se que a aplicação do princípio visa à correspondência entre crime e punição, 

de modo a equilibrar a relação entre esses elementos.  

No âmbito do Direito, identifica-se o valor proporcional voltado para a equiparação de 

partes, com vistas a estabelecer caráter de igualdade ou, pelo menos, próximo à igualdade. O 

princípio de proporcionalidade pauta-se, então, no equilíbrio entre crime e punição, ao passo 

que, no âmbito linguístico, nas construções proporcionais, o sentido proporcional em si 

constrói-se com base na correlação entre eventos ou ações. 

De fato, o pareamento de elementos faz parte da elaboração proporcional tanto no 

Direito quanto nos estudos linguísticos, o que comprova que um constituinte isolado não 

veicula proporção. Entende-se que a proporção, em um sentido abrangente, requer no mínimo 

dois elementos, compondo um raciocínio paralelo. Afinal, nesse raciocínio, para haver 
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punição, é preciso haver crime, e para haver correlação de ações ou eventos proporcionais, é 

preciso haver as duas partes da construção. Portanto, pode-se estabelecer essa conexão entre a 

proporção do âmbito da língua com a proporção do âmbito do Direito, a partir do 

emparelhamento das partes que compõem o todo.  

 

Artes 

Nas Artes, em geral, a busca pelo belo é uma questão presente nas mais diversas 

épocas, sendo esse conceito questionado e reinterpretado a depender da escola artística em 

questão. Um dos aspectos constantes dessa busca por beleza, nas suas diversas acepções, é a 

proporção, implementada de acordo com os ideais artísticos em vigor. Na Grécia Antiga, era 

considerado belo o que se pautava em formas proporcionais. Nesse sentido, foi criado o 

retângulo de ouro, forma geométrica cuja razão entre os lados maior e menor é equivalente a 

1,618.... Com base nesse cálculo, foi construído o Partenon, templo erguido em V a.C. na 

Acropólis ateniense.  

 

Figura 1 - Acrópolis e o retângulo de ouro 

 

 

Esse monumento toma como modelo o retângulo de ouro, a fim de obter as formas 

consideradas ideais, segundo o padrão proporcional almejado pelos gregos clássicos. Por esse 

motivo, a arquitetura grega é conhecida amplamente por valorizar a exatidão matemática e 

alcançar o seu ideal de beleza, por isso é ainda um modelo aplicado até os dias atuais.  

 Na Idade Média, o matemático Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonnacci, a 

partir de cálculos, estabeleceu uma série de números que crescem em proporção contínua, 

denominada posteriormente Série de Fibonacci. A proporção de crescimento médio entre os 
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números que compõem a série é de 1,618..., número semelhante ao encontrado no retângulo 

de ouro grego. Com base na Série de Fibonacci, foi postulada a proporção áurea, representada 

pela letra grega phi (φ). Esse conceito é definido de acordo com a imagem exposta a seguir, 

que compõe a representação da aplicação da proporção matemática.  

Figura 2 - Representação da proporção áurea 

 
 

Esse modelo passou a ser empregado em outras áreas além das artes. Com isso, a 

natureza, o corpo humano e até a galáxia tornaram-se fonte de aplicação desse estudo, o que 

gerou o pensamento de que a proporção áurea descreveria a beleza considerada perfeita, a 

qual Deus teria tomado como modelo para fazer o mundo.  

No Renascimento, houve uma revisitação aos conceitos clássicos, o que motivou a 

retomada ao estudo das proporções matemáticas. Nesse sentido, Leonardo da Vinci destacou-

se, principalmente por utilizar a proporção áurea no estudo do corpo humano. Assim, o 

homem vitruviano, de da Vinci, compõe um modelo de medidas proporcionais aplicadas ao 

corpo. 

   Figura 3 - Homem vitruviano (1492) 
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Esse desenho expõe as proporções humanas de modo a valorizar a precisão 

matemática, o que mostra a importância atribuída por Da Vinci ao estudo dessa natureza 

como possibilidade de alcançar a perfeição das formas naturais. Acredita-se que muitas obras 

artísticas da época, incluindo a famosa Monalisa, foram construídas com base nos modelos de 

proporção áurea.  

Muitas dessas afirmações, bem como generalizações da aplicação do conceito são 

questionadas por estudiosos atuais. No entanto, percebe-se que, ainda que o conceito em si 

não tenha sido fonte para criação artística, ou mesmo não se aplique com perfeição 

matemática nas obras, o que se destaca é a intensa busca, desde a Grécia antiga, por 

estabelecer proporções na arte, mas também na natureza e no corpo humano. Essa busca por 

exatidão é muito marcante, visto que mostra o esforço do homem por atingir a simetria no 

intuito de racionalizar aspectos naturais, visando à replicação semelhante ao real.  

É preciso apontar que o modelo proporcional perpassa por inúmeras escolas artísticas. 

Nesse contexto, foram destacados apenas alguns períodos em que se demonstra a valorização 

das formas e da simetria. A partir desse apanhado, pode-se verificar que a proporção no 

campo das artes em geral, mais especificamente na arquitetura e na pintura, é uma concepção 

que recebe bastante atenção dos artistas.  

De forma comparativa, na língua, a noção proporcional também se baseia no equilíbrio 

entre as partes que compõem a construção.  O raciocínio proporcional mantém-se, assim, 

fundado na intenção de produzir uma lineridade entre elementos que compõem tanto a 

construção linguística quanto a obra de arte, com o intuito de equilibrar partes visando à 

elaboração da totalidade.  

Neste breve estudo interdisciplinar, não se pretende estabelecer um histórico 

pormenorizado do conceito de proporção nas áreas da Matemática, do Direito e das Artes, 

mas estabelecer relações entre a definição de proporção verificada no âmbito linguístico e 

nesses outros âmbitos do conhecimento. Aponta-se que, muito além da língua, a proporção é 

um sentido que faz parte do domínio de várias áreas de conhecimento do homem, o que 

demonstra um esforço por aplicar o pensamento proporcional em estudos de naturezas 

diversas.  

Essa iniciativa aponta que o valor de proporção − pautado na relação entre parte e 

todo, e simetria entre elementos – faz parte do ideário humano, de modo a se fazer presente 

nos campos de conhecimento consultados e em várias outras áreas não abarcadas nesse 

estudo. Ressalta-se que, guardadas as devidas diferenças idiossincráticas de cada âmbito, 
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pode-se estabelecer um raciocínio proporcional lato sensu, em que emerge a relação entre 

partes e a comparação de elementos.  

Feitas essas primeiras observações acerca do conceito de proporção, a seguir, 

apresentam-se alguns estudos sobre o mesmo tema na área dos estudos linguísticos, em 

diferentes vertentes. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

São apresentados, neste capítulo, estudos já realizados sobre as orações proporcionais 

no âmbito de autores tradicionais e não tradicionais. Em seguida, a temática direciona-se para 

o processo de correlação. A subseção 3.1 volta-se para as definições tradicionais acerca das 

construções proporcionais; a subseção 3.2, expõe uma síntese de estudos não tradicionais que 

se debruçam sobre o mesmo tema. Por último, na subseção 3.3., encerra-se a seção, tratando-

se de um tema central para o estudo: o fenômeno da correlação.  

 

3.1 Orações adverbiais proporcionais em abordagens tradicionais 

 

Entre as gramáticas tradicionais, há um visível consenso em situar as construções 

proporcionais no bojo das orações subordinadas adverbiais, que, segundo os autores, 

representam a circunstância de proporção. Há, na maior parte desses manuais, uma breve 

definição acerca do conceito de proporção e, em seguida, a exposição de exemplos. Said Ali 

(1964) define as orações proporcionais do seguinte modo: 

 

A oração proporcional denota augmento ou diminuição que se faz 

parallelamente no mesmo sentido ou em sentido contrario a outro augmento 

ou diminuição. Usam-se para este fim as expressões: quanto mais...,tanto 

mais...;quanto menos..., tanto menos...;quanto mais..., tanto menos...; quanto 

menos..., tanto mais... ou, tratanto-se de comparativos syntheticos, quanto 

maior...tanto maior; quanto melhor...tanto peior; quanto menor...tanto 

maior...,etc. Exemplos:  

Quanto mais leio esta obra, tanto mais a aprecio. 

Quanto mais grosso é o vidro, tanto menos se enxerga atravez delle. 

Quanto menor é a vaidade de cada um, tanto maior é o esforço e applicação. 

Na oração principal mencionada em segundo lugar, omitte-se ás vezes a 

palavra tanto: 

Quanto mais estudo, mais vontade tenho de aprender 

Tambem se pode indicar a proporcionalidade recorrendo a outras expressões 

como: á medida que, á proporção que: 

Augmentam as difficuldades domesticas á medida que a vida encarece. 

[grifos do autor] (SAID ALI, 1964, p. 202). 

 

 

O autor, de maneira detalhada, aponta distintas configurações das orações 

proporcionais, que ora apresentam conectores tais como quanto mais...tanto mais, ora 

apresentam conectores como à medida que e à proporção que. Com base nessa visão, autores 

posteriores fazem referência à definição de Said Ali, como explicitado a seguir: 
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Denotam “aumento ou diminuição que se faz paralelamente no mesmo 

sentido ou sem sentido contrário a outro aumento ou diminuição”. (Said Ali, 

Gramática secundária da língua portuguesa, op. Cit., p. 146).    

A inundação aumentava/à medida que subiam as águas do rio. 

Ganhamos experiência/à proporção que envelhecemos. (ROCHA LIMA, 

2011, p. 353) 

 

 

Equivalem a um adjunto adverbial de proporcionalidade, e exprimem: 

a) Passagem gradual ou proporcional no tempo, ou concordância (motivo 

por que poderiam figurar entre as subordinadas temporais);  

b) “aumento ou diminuição que se faz paralelamente no mesmo sentido 

ou em sentido contrário a outro aumento ou diminuição” (Said Ali, GS, 202).  

(...) “As criaturas são mais perfeitas, [à proporção que são mais capazes de 

amor].” (M. Aires, RVH, 169);  

“E, [à proporção que se avizinhava o momento supremo], mais e mais 

imprudente lhe parecia a sua temeridade” (Al. Azevedo, CP, 281). [grifos do 

autor] (KURY, 1973, p. 95) 

 

Rocha Lima (2011) e Kury (1973) recorrem à definição proposta por Said Ali (1964) 

para conceituar a noção de proporção, demonstrando a forte repercussão da obra, que, embora 

seja datada de 1964, ainda é referenciada em textos, inclusive recentes, como a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa de 2011. Essa postura demarca o trabalho empreendido por 

Manuel Said Ali, cuja obra contribuiu e continua a contribuir de maneira exemplar nos 

estudos normativos de língua portuguesa.  

Em relação aos apontamentos de Kury (1973), ressalta-se que, embora timidamente, o 

autor traz uma informação inédita sobre as orações proporcionais dentre as gramáticas 

tradicionais consultadas. Isso ocorre quando afirma que as orações proporcionais exprimem 

“passagem gradual ou proporcional no tempo, ou concordância (motivo por que poderiam 

figurar entre as subordinadas temporais)” (KURY, 1973, p. 95). Assim, estabelece 

conceitualmente a aproximação entre a noção de proporção e a noção de tempo. Essa atitude 

demonstra a intuição do autor no que diz respeito à noção de proporção que, por vezes, 

aproxima-se da semântica temporal.  

Entre as gramáticas tradicionais consultadas, esse é o único autor que pontua a 

opacidade no conceito de proporção. Tal postura é assumida por autores não tradicionais, que 

inclusive relacionam a proporção a outros matizes semânticos − como é exposto na próxima 

seção. Por esse motivo, é válido ressaltar o posicionamento crítico de Kury (1973) se 

comparado ao dos demais autores tradicionais.  
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Em outras gramáticas consultadas, o trecho referente à definição das adverbiais 

proporcionais resume-se a breves textos introdutórios e à veiculação de exemplos, não 

apresentando maiores discussões quanto ao conceito de proporção, como exposto a seguir: 

 

Quando a subordinada exprime um fato que aumenta ou diminui na mesma 

proporção do fato que se declara na principal – à medida que, à proporção 

que, ao passo que (...), etc.:  

À medida que a idade chega, a nossa experiência aumenta.  

Aprendia à proporção que lia o livro.  

Aumentava o seu vocabulário ao passo que consultava os mestres da língua. 

(BECHARA, 2009, p. 608-609) 

 

 

(...) classificam-se em (...) proporcionais, se a conjunção é subordinativa 

proporcional: 

Mais se alheava do mundo/À proporção que crescia (O. Mariano) (CUNHA; 

CINTRA, 2008, p. 321) 

 

 

Como diz o termo, denotam ‘proporção’. 

(...) quando introduzidas por à proporção que, à medida que, etc.  

Ex.: [[À proporção que avança], enxerga melhor]. [[À medida que cresce], 

torna-se mais desempenado]. (LUFT, 2002, p. 89) 

 

 

Bechara (2009) apresenta o conceito de proporção de forma semelhante às definições 

estabelecidas por Rocha Lima (2011) e Kury (1973), e, em seguida, expõe exemplos de 

orações proporcionais. Já Cunha (2008) e Luft (2002), expõem noções bastante introdutórias, 

que não podem ser consideradas definições sobre proporção, e fazem conclusões a partir de 

exemplares de orações proporcionais.  

É válido ressaltar que Bechara (2009), Luft (2002) e Rocha Lima (2011) optam por 

apresentar orações em que os conectores resumem-se a exemplares constituídos por à medida 

que, à proporção que, não mencionando correlatores tais como quanto mais...mais, como 

exposto por Said Ali (1964). Em convergência com esse autor, Kury (1973) expõe o seguinte:  

 

1- Simples, introduzidas pelas locuções à proporção que, à medida que, ao 

passo que. Exs:  

“As criaturas são mais perfeitas, [à proporção que são mais capazes de 

amor].” (M. Aires, RVH, 169);  

“E, [à proporção que se avizinhava o momento supremo], mais e mais 

imprudente lhe parecia a sua temeridade” (Al. Azevedo, CP, 281). 
 

2- Correlatas, em que o termo intensivo que introduz a oração subordinada 

(quanto mais, quanto menos, quanto melhor, quanto pior) se acha em 
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correlação com outro que introduz a chamada oração principal (mais, menos, 

tanto mais, tanto menos, etc.): 

“[Quanto mais se agitava], mais preso na rede ficava” (M. Lobato, Fábulas, 

172). [grifos do autor] (KURY, 1973, p. 95). 

 

 

Kury (1973) não se resume à explicitação de exemplos, e traz uma breve taxonomia 

das orações proporcionais, que, segundo o autor, podem ser de natureza simples ou correlata. 

Ainda que grife em itálico somente os correlatores iniciados por quanto, depreende-se que o 

autor diferencia os elementos duplos dos chamados simples, justamente por propor uma 

classificação que decompõe os dois tipos.  

É bastante válida essa proposição de Kury (1973), que já percebe uma diferenciação 

entre as orações proporcionais, apontando que dentro desse grupo, considerado homogêneo 

por muitos gramáticos, há conectores diversos, que funcionam de maneira peculiar. Contudo, 

apesar dessa importante distinção, não é destinado um tratamento específico para as orações 

proporcionais, uma vez que ainda são inseridas no âmbito da subordinação.  

Nessa perspectiva, Cunha e Cintra (2008), em forma de observação - e não no corpo 

do texto de sua gramática - também apontam essa característica das construções 

proporcionais: 

 

Estas orações podem estar em correlação com um membro da oração 

principal em construções do tipo: quanto mais...tanto mais, quanto 

mais...tanto menos, quanto menos...tanto menos, quanto menos...tanto mais: 

/Quanto mais o conheço,/ tanto mais o admiro.  
 

Como nestas orações não raro se omitem as palavras quanto e tanto, é 

necessário examinar com atenção o período em que elas ocorrem para 

classificá-las com acerto. Por exemplo, nas construções: 

/Quanto mais o conheço, / mais o admiro. 

/Mais o conheço,/ tanto mais o admiro. 

/Mais o conheço,/ mais o admiro. 
 

A primeira oração é sempre a SUBORDINADA ADVERBIAL 

PROPORCIONAL; e a segunda, a PRINCIPAL. (CUNHA E CINTRA, 

2008, p. 622-623, grifos dos autores).  

 

 

 

Os autores evidenciam que há a possibilidade de orações proporcionais do tipo quanto 

mais...tanto mais, quanto mais...tanto menos. Em um primeiro momento, Cunha e Cintra 

(2008) pontuam que as orações podem estar em correlação com um membro da oração 

principal, inclusive empregando a nomenclatura correlação, em geral evitada por gramáticos 

de perspectiva tradicional por ser esse um rótulo não reconhecido pela NGB, que admite 
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apenas a coordenação e a subordinação como processos de estruturação sintática. No entanto, 

ao final, Cunha e Cintra (2008) afirmam que, apesar dessa característica, a primeira oração é 

sempre subordinada adverbial proporcional e a segunda, a principal. Assim, de maneira 

sinuosa, os autores defendem que, mesmo apresentando configuração distinta, as 

proporcionais ainda se inserem no bojo da subordinação e, por isso, são classificadas como 

subordinadas adverbiais proporcionais. Somado a isso, o fato de apresentar essa informação 

no formato de observação demonstra o caráter secundário atribuído à discussão, que não se 

situa no rol de prioridades da descrição gramatical.  

É preciso ressaltar que não cabe, neste estudo, nenhuma avaliação de juízo de valor em 

relação às definições implementadas pelas gramáticas tradicionais, visto que elas se propõem 

a uma finalidade específica, voltada não para discutir aspectos polêmicos da língua, como as 

diferentes configurações das proporcionais e seus sentidos, mas estabelecer os usos 

prestigiados que compõem a norma padrão. Esse levantamento de definições tem como 

objetivo principal identificar que, até entre os autores tradicionais, há diferentes abordagens, 

embora discretas, no que tange ao objeto de estudo em pauta.  

Nesse sentido, verifica-se, na literatura consultada, a tendência a exibir exemplares 

que contêm expressões conectoras como à medida que e à proporção que. Nesses exemplos, a 

delimitação de oração subordinada e oração principal é estabelecida a partir da presença do 

conector, o que faz com que a subordinada seja aquela introduzida por à medida que ou à 

proporção que. Ressalva-se que, neste trabalho, tal postura é questionada, visto que os 

próprios rótulos de oração principal e oração subordinada não fazem parte da abordagem 

teórica empregada.  

Nesse sentido, as orações que exibem conectores duplos reforçam o questionamento 

acerca da correlação como processo sintático. No âmbito das proporcionais, Rocha Lima 

(2011), Bechara (2009), Luft (2002) optam por não apresentar casos em que haja a presença 

de conectores duplos. Essa pode ser uma forma de não viabilizar a discussão sobre o 

reconhecimento da correlação como um processo sintático distinto, ao lado da subordinação e 

da coordenação. Assumindo outra postura, Cunha e Cintra (2008), Kury (1973) e Said Ali 

(1964) até expõem exemplos com conectores duplos, contudo, ainda situam esses exemplares 

na categoria de processo subordinativo, como uma possível estratégia de esquiva em relação à 

autonomia da correlação.  



27 

 

A partir das definições de cunho tradicional acerca das construções proporcionais, 

identifica-se que, há, de certa forma, a presença de abordagens com algumas características 

destoantes, principalmente no aspecto estrutural, ao apresentar ou não exemplares que 

apresentam conectores correlatos. Além disso, também há a aproximação da semântica de 

proporção à de tempo, empreendida por Kury (1973). Com isso, as variações na delimitação 

sintática e semântica destacam as possibilidades que podem ser atribuídas às proporcionais, 

que, já na perspectiva tradicional, demonstram não propiciar um espaço de plena 

concordância entre os autores.  

 

3.2 Orações adverbiais proporcionais em abordagens não tradicionais  

 

Em perspectivas não tradicionais, as dissensões são mais expressivas do que entre os 

estudos normativos. Em estudos de inspiração gerativista, Mateus et alii (2003) distinguem o 

comportamento dos conectores correlativos e dos conectores não correlativos. Contudo, por 

conta de ambas as estruturas apresentarem elementos de quantificação e grau, são integradas 

ao grupo das construções de graduação e comparação.  

 

 

A relação de proporcionalidade é clara quando os conectores são correlativos 

descontínuos (quanto mais...tanto mais) mas ela também existe com os 

conectores não correlativos (à medida que, à proporção que), por vezes 

associada a um valor temporal, como é o caso de enquanto. (MATEUS et 

alii, 2003 p. 765). 

 

 

No intuito de estabelecer a distinção entre os dois tipos de estruturas proporcionais, 

Mateus et alii (2003) denominam os conectores do tipo quanto mais...tanto mais de 

correlatores descontínuos e os do tipo de à medida que de não correlativos. Do ponto de vista 

semântico, também é feita a distinção entre as duas formas, associando a primeira mais 

diretamente à proporção e ligando a segunda tanto a proporção quanto a tempo. 

Posteriormente, Mateus et alii (2003) fazem testes e, a partir deles, concluem que os 

conectores correlativos, ou descontínuos, não são deslocáveis, não são objeto de clivagem e 

não são adjuntos à oração matriz. Por conseguinte, afirmam: 
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A gramaticalidade dos exemplos mostra que este segundo tipo de orações 

proporcionais [compostos por à medida que] tem o estatuto de adjunto, 

aproximando-se das subordinadas adverbiais; mas por comportarem 

conectores que exprimem uma quantificação/grau integram-se nas 

construções de graduação. (MATEUS et alii, 2003, p. 766. [grifo dos 

autores]).  

 

De modo esclarecedor, Mateus et alii (2003) pontuam que a natureza dos conectores, 

seja correlativa ou não correlativa, repercute no comportamento sintático das construções 

proporcionais, visto que os não correlativos apresentam características de adjuntos, ao passo 

que os correlativos não. Assim, destoam da literatura tradicional consultada, uma vez que se 

propõem a não alocar todas as estruturas, independentemente dos conectores empregados, no 

rol das orações adverbiais proporcionais. Nessa perspectiva, é sugerida uma leitura 

pormenorizada das orações proporcionais, em que se diferenciam o tipo de conector e sua 

semântica. Por esse motivo, as autoras criam uma categoria específica para dispor as 

proporcionais – ao lado das comparativas e das consecutivas −, designada construções de 

graduação e comparação.   

Ainda com inspiração gerativista, na obra de Raposo et alii (2013), encontra-se uma 

definição bastante semelhante à de Mateus et alii (2003). A diferença principal é que esses 

autores voltam-se mais atentamente para orações instanciadas à medida que, aproximando 

essas construções da semântica temporal.  

 

Orações com à medida que + indicativo/conjuntivo 

 

As orações introduzidas por à medida que estabelecem uma correlação 

temporal entre a oração subordinada e a OP: o evento da OP progride 

temporalmente de uma forma gradual, paralela à do evento da oração 

subordinada: 

a. À medida que o comboio avança, a paisagem torna-se mais agreste. 

b. À medida que o tempo passava, a minha angústia aumentava. 

(RAPOSO et alii, 2013, p. 2005)  

 

 

De modo mais assertivo, assume-se que orações com à medida que + 

indicativo/conjuntivo constituem um subtipo das orações temporais. Essa postura distingue-se 

da de Mateus et alii (2003) que sugerem a associação desses conectores ao matiz semântico 

de tempo, mas não de forma tão contundente.  

Em Raposo et alii (2013), postula-se uma categoria específica para abarcar as orações 

proporcionais, denominada estrutura de correlação de escalas. Nessa categoria, encontram-se 
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as correlações entre duas escalas, com conectores correlativos, ao passo que as orações com à 

medida que são analisadas como temporais.  

Com o intuito de investigar mais detalhadamente as proporcionais, os autores ainda 

pormenorizam esse ponto da seguinte forma: 

 

 
a. Quanto mais ele fala, mais se contradiz. 

b. Quanto menos estudantes há, menos professores são precisos. 

c. Quanto mais tempo ele demorar, menos pessoas vai encontrar à sua 

espera. 

d. Quanto menos médicos houver, mais doentes terão de ser atendidos por 

cada um.  

 

Se os operadores comparativos forem idênticos, a construção indica que as 

duas escalas são diretamente proporcionais; se forem diferentes, a 

construção indica que as escalas são inversamente proporcionais. (RAPOSO 

et alii, 2013, p. 2165) 

 

 

Os dois pontos ressaltados – caráter diretamente ou inversamente proporcional e 

correlação de elementos de distintas classes – são válidos no sentido de descrever a estrutura 

da correlação e o tipo de elementos por ela licenciados. Nesse sentido, identifica-se a intenção 

em analisar as orações proporcionais, de modo a estabelecer a característica diretamente 

(como no exemplo a) ou inversamente (como no exemplo c) proporcional. Pontua-se que os 

termos diretamente e inversamente proporcional são utilizados na análise de dados, como se 

demonstrará adiante, para descrever a relação entre os correlatores licenciados nas 

construções proporcionais. 

Tanto Mateus et alii (2003) quanto Raposo et alii (2013), respectivamente, têm em 

comum a proposta de um novo grupo para alocar as construções proporcionais: as construções 

de graduação e comparação e as construções de correlação de escalas. Destaca-se que o 

segundo grupo é destinado somente às estruturas formadas por conectores correlativos. Essas 

iniciativas mostram o desconforto em situar as construções proporcionais 

indiscriminadamente entre as orações subordinadas adverbiais, sem ao menos abarcar a 

questão dos conectores correlatos. 

Entre os autores de base gerativista há, com frequência, a associação das proporcionais 

às temporais. Essa característica é relacionada apenas aos conectores não correlativos, fato 

que aponta essa possível aproximação com um tipo específico de construção proporcional. 
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Desse modo, as propostas desses autores mostram-se produtivas, inclusive para assinalar as 

particularidades das proporcionais, tanto na semântica quanto na sintaxe, com base nos 

distintos conectores.  

Em relação às orações proporcionais constituídas por conectores correlativos, Azeredo 

(2013), em uma perspectiva teórica distinta das anteriores, traz uma interpretação diferenciada 

das já exploradas neste capítulo:  

 

 

  429. Quanto mais pago essa dívida, tanto mais ela aumenta 

Este exemplo indica que dois fatos - o pagamento da dívida e o crescimento 

dela - se desenrolam numa gradação proporcional. Trata-se de um tipo de 

comparação que permite tratar os fatos comparados como causa e efeito 

concomitantes. Trata-se de uma forma enfática da proporção. Compare-se 

com o exemplo abaixo, também vinculado historicamente a construções 

relativas. 

 

430. Essa dívida aumenta à proporção que é paga (cf. Essa dívida aumenta 

na mesma proporção em que é paga) 

Temos nessa forma enfática a realização do esquema correlativo 

prótase/apódose, próprio dos enunciados cuja primeira parte - prótase - cria 

uma tensão que a segunda - apódose - se encarrega de dissolver: 'se...então', 

'não só...mas também', 'tanto...que', ' assim como...assim'. (AZEREDO, 

2013, p. 120). 

 

Do ponto de vista estrutural, o autor assume que as construções proporcionais com 

conectores correlatos são exemplares da correlação, admitindo os termos prótase e apódose, 

próprios desse processo sintático. Do ponto de vista semântico, o autor aloca as proporcionais 

no grupo de relações comparativas, evidenciando uma leitura das proporcionais distinta das já 

verificadas.   

Dentro do rol da comparação, Azeredo (2013) postula que as proporcionais do tipo 

quanto mais...mais são uma forma enfática de expressar a proporção, de modo que as duas 

partes da correlação – prótase e apódose – são causa e efeito uma da outra. Essa análise é uma 

forma original de aliar a interpretação semântica aos processos estruturais, tendo em vista que, 

ao abordar a correlação, assumem-se também suas características intrísecas, dentre as quais a 

interdependência tanto estrutural quanto semântica é a maior delas. Nessa perspectiva, o autor 

reconhece que a relação de causa e efeito entre as partes da construção demonstra a ligação 

interdependente entre prótase e apódose. Somado a isso, outra vantagem dessa abordagem é 

que não foi realizada uma leitura reduzida dos matizes semânticos, visto que se revela a 

combinação das noções de causa-efeito e comparação, de modo a gerar a proporção enfática.  
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Ainda explorando a leitura de Azeredo (2013), no que tange aos exemplares formados 

por expressões conectoras como à proporção e à medida que, o autor lhes atribui a noção de 

tempo, incluindo essas orações no bojo de situação/movimento, em que são alocadas também 

as temporais e as locativas. Sob o viés da semântica temporal, Azeredo (2013) propõe que 

esses elementos demarcam movimento no tempo e, por esse motivo, apresentam distintas 

variações aspectuais. A partir disso, o autor classifica exemplos que expõem à proporção que, 

à medida que e também enquanto como elementos que instanciam orações de tempo 

concomitante de aspecto durativo.  

Em uma perspectiva funcionalista, Castilho (2012) associa as construções 

proporcionais às orações de temporalidade. Nesse sentido, o autor considera as proporcionais 

como subtipo das temporais, e estabelece a seguinte definição: “Temporais: expressam um 

tempo anterior, simultâneo ou posterior ao da matriz, sendo introduzidas por quando, 

enquanto, ao mesmo tempo em que, à medida que, antes que, depois que.” (p. 379). Para 

complementar, Castilho (2012) utiliza a divisão das temporais desenvolvida Koch (1987), e 

apresenta os exemplos também da autora:  

a. Tempo simultâneo/anterior/posterior: Comi a sobremesa enquanto/ao 

mesmo tempo em que você falava 

b. Tempo progressivo: À medida que eu comia a sobremesa, eu via bater seu 

desespero (p. 379).  

 

Assim, as orações proporcionais, representadas pelo exemplo “À medida que eu comia 

a sobremesa, eu via bater seu desespero” são instituídas como orações de tempo progressivo. 

Essa interpretação é bastante semelhante à de Azeredo (2013), que emprega a nomenclatura 

orações de tempo concomitante de aspecto durativo, expressando o caráter contínuo no 

desenvolvimento das ações expostas na oração.  

Decat (2001) também corrobora a leitura temporal, ao postular que as proporcionais 

indicam simultaneidade ou coincidência de eventos. Além disso, a autora tece uma crítica 

bastante plausível às classificações baseadas nos critérios tradicionais:  

 

A dificuldade da GT baseia-se no fato de a classificação das chamadas 

cláusulas adverbiais estarem presas a um número fixo de relações que 

passam a ser vistas como categorias das quais não se pode fugir. A 

submissão a terminologias que não refletem categorias muito precisas 

também leva a prejuízo de análise. (DECAT, 2001, p. 3) 
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Em seu ponto de vista, as gramáticas tradicionais ora apresentam classificações muito 

amplas, generalizando nuances semânticas que mereciam ser colocadas em destaque, como as 

condicionais com valor temporal, ora elas são exageradamente minuciosas, o que leva à perda 

de generalização pertinente, como é o caso das proporcionais. A razão disso, para Decat 

(2001), é o fato de a classificação tradicional ser estritamente ligada aos conectivos que 

introduzem as cláusulas. Esse posicionamento faz emergir uma série de questionamentos em 

relação à categorização empreendida pelas gramáticas tradicionais, que assumem tal 

posicionamento criticado pela autora.  Contudo, identifica-se que Decat (2001) volta-se, nesse 

estudo, somente para os casos de proporcionais que manifestam as expressões conectoras à 

medida que e à proporção que, não abrangendo exemplares formados por correlatores.   

Barreto (1992) salienta a escassez de estudos voltados para as correlatas proporcionais, 

apontando a noção de conformidade como uma sobreposição semântica:  

 

Raramente a literatura registra este tipo de correlata em que, sobrepondo-se à 

noção de proporção, está a noção de conformativa, implicando “um acordo” 

entre as asserções das duas sentenças correlacionadas: (BARRETO, 1992).  

 

Desse modo, a autora assume que o sentido de proporção relaciona-se ao de 

conformidade, pautando-se na relação entre as partes da construção. Destaca-se que essa 

relação está estabelecida no capítulo 1, na definição do Dicionário Houaiss (2010), que em 

uma das acepções para a palavra proporção traz a vinculação à noção de conformidade. 

Entende-se que tal conexão é possível, pois está pautada na já figurada correspondência entre 

partes e todo.  

Por último, Kortmann (1997) inclui a noção de proporção na categoria de modo, 

apresentando como exemplo o conector correlato the...the em inglês. Com isso, o autor 

oferece mais uma leitura possível para as proporcionais, relacionando-as às modais. É 

pertinente pontuar que o conector apresentado foi de natureza correlata, o que não 

compreende à medida que e à proporção que. Na leitura de Kortmann (1997), as expressões 

conectoras são inseridas em duas subcategorias, sendo ambas pertencentes ao matiz semântico 

de tempo, são elas: duração simultânea e co-extensividade simultânea. Desse modo, pode-se 

novamente identificar a conexão entre os conectores proporcionais não correlativos e a 

semântica de tempo, distinguindo-se dos casos com conectores correlativos.  
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Com base na literatura em que se encontram definições específicas acerca das 

proporcionais, constata-se que há alguns pontos de convergência entre os autores, 

independentemente da vertente teórica assumida. O fato de relacionar as construções que 

expõem à medida que e à proporção que ao matiz semântico de tempo é um dos aspectos 

mais convergentes entre os autores, que variam quanto à assertividade dessa afirmação, sem 

deixar, contudo, de pontuá-la. Já no que diz respeito às construções com conectores 

correlativos, os diferentes tratamentos são mais evidentes. Os autores que, de fato, apresentam 

descrições exclusivamente voltadas para a estrutura o fazem no sentido de mapear os sentidos 

a ela atribuídos, como Azeredo (2013) e Kortmann (1997) ou as incluem em categorias por 

eles desenvolvidas, como Mateus et alii (2003) e Raposo et alii (2013). Com o objetivo de 

representar a variedade de tratamentos conferidos às proporcionais, dispõem-se visualmente, 

no esquema 1, as distintas semânticas e nomenclaturas atribuídas às proporcionais, a depender 

dos autores evocados neste capítulo.  

Esquema 1 – Proporção e outras relações semânticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depreende-se que as distintas interpretações das construções proporcionais são 

motivadas pelas diferentes estruturas assumidas, ora introduzidas por à medida que/ à 

proporção que, ora por correlatores. Ainda que seja mais recorrente relacionar as que 

apresentam à medida que e à proporção que à noção temporal nas abordagens não 
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tradicionais, ao comparar a total concordância entre os autores tradicionais em situá-las no 

bojo das orações adverbiais proporcionais, evidencia-se uma forte discrepância nessas 

perspectivas. Ao voltar-se para os exemplares com conectores correlativos, as disparidades 

são ainda maiores, pois são apresentadas distintas leituras para tais exemplares.  

Considera-se que a pluralidade na interpretação das proporcionais não demonstra um 

juízo de valor no sentido de eleger uma leitura superior ou inferior a outra, mas evidencia a 

complexidade na veiculação do sentido proporcional. Com isso, assume-se que as leituras que 

mais se alinham à perspectiva adotada neste trabalho são as que relacionam as construções 

que apresentam à medida que e à proporção que à semântica de tempo, e a que associa as 

construções com correlatores à relação de causa e efeito, em que a comparação é subjacente. 

Pontua-se que as demais leituras não são descartadas, no entanto, as referidas aproximam-se 

mais da abordagem da presente análise.  

Em uma leitura mais ampla, com base em uma abordagem funcionalista e cognitivista, 

cabem algumas reflexões adicionais acerca das orações adverbiais, tais como são 

referenciadas pela tradição gramatical. Afinal, é nesse grupo que costumeiramente as 

proporcionais são arroladas. 

É consensual, em diversas abordagens, a constatação de que os advérbios constituem 

uma categoria bastante heterogênea, o que já se faz notar nos estudos tradicionais que, em sua 

maioria, listam uma série de circunstâncias às quais estas palavras remetem. 

Decat (1999) aponta um equívoco frequente nos estudos tradicionais que, por tratarem 

a oração subordinada como dependente, consideram-na de sentido secundário. A autora 

pontua que, nas adverbiais, não há motivação aparente em atribui-lhes papel “acessório” ou 

“secundário”. Pragmática e discursivamente, as orações adverbiais são essenciais à 

comunicação, o que não justifica o lugar secundário relegado a elas em relação à oração 

principal.  

Do mesmo modo, Langacker (2008) destaca que tem sido questionado por diversos 

autores se as orações tradicionalmente identificadas como subordinadas de fato merecem esse 

rótulo.  Afinal, no sentido de transmitir o conteúdo, é, muitas vezes, a oração subordinada que 

desempenha o papel de principal.  

Ao trazer essa discussão para o âmbito da correlação, admite-se que essa relação fica 

ainda mais difusa. Afinal, no caso da correlação, a forte ligação entre prótase e apódose não 

condiz com a noção de hierarquização própria da subordinação, o que leva à noção de 

interdependência, característica dos processos correlativos. 
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Desse modo, aplicando os questionamentos de Decat (1999) e Langacker (2008) à 

análise das construções proporcionais, assume-se que a relação hierárquica da subordinação 

não se aplica a elas. Na proporção, é instituída a relação entre partes e todo, pautada no 

equilíbrio, logo, não se pode afirmar que haja uma oração principal e uma subordinada. As 

partes da construção proporcional são representadas pela prótase e pela apódose, ao passo que 

o todo é resultado da relação entre os elementos. Com isso, a leitura operada nesta 

investigação caracteriza-se pela interdependência entre os elementos componentes da 

construção. 

De modo a aprofundar um pouco mais as propriedades da correlação, como processo 

distinto das relações interoracionais canônicas de subordinação e coordenação, segue-se com 

a próxima seção desta pesquisa. 

 

3.3 Correlação 

A correlação não é reconhecida pela tradição gramatical como um procedimento 

autônomo de articulação interoracional. A Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) admite 

apenas a coordenação e a subordinação como processos independentes, excluindo a 

correlação e também a justaposição. Desse modo, assim como explicitado por Rosário (2007), 

apesar de a correlação apresentar especificidades bem particulares em relação à subordinação 

e à coordenação, a sua não inclusão em gramáticas tradicionais deve-se à influência da NGB. 

Por esse motivo, a correlação, quando abordada em diversos estudos da língua, muitas vezes, 

é diluída, a depender do matiz semântico veiculado, no âmbito da coordenação ou no da 

subordinação.  

Apesar de Camara Jr. (1981, p. 87) definir a correlação como “uma construção 

sintática de duas partes relacionadas entre si, de tal sorte que a enunciação de uma, dita 

prótase, prepara a enunciação de outra, dita apódose”, o autor não aceita a independência da 

correlação. Ao contrário, situa-a como um subtipo da coordenação ou da subordinação.  

Esse posicionamento converge com a visão de quase todos os autores tradicionais, que 

não se voltam para a temática, embora assumam a existência de conectores correlatos, como 

Kury (1973). Essa postura demonstra, além do não reconhecimento da correlação como 

procedimento de articulação sintática, um posicionamento em que o estudo de sintaxe pauta-

se demasiadamente no conector e não na estrutura oracional como um todo, uma vez que se 

admitem conectores correlatos, mas não orações correlatas.  
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Em contrapartida, Oiticica (1952), autor muito relevante na literatura sobre correlação, 

traz outra visão ao afirmar que “esse processo de composição do período, até aparecer o 

Manual, sempre andou confundido com o da subordinação em todas as gramáticas brasileiras 

ou estrangeiras.” (OITICICA, 1952, p. 13). O autor defende em seu livro, intitulado Teoria da 

Correlação, a autonomia desse processo e pontua o elo sintático distinto das correlatas, se 

comparadas às coordenadas e subordinadas.   

Pauliukonis (1995), reforçando a visão de Oiticica (1952), afirma que, embora o autor 

explicite a relação sintática para definir a correlação, ele também evidencia a relação 

semântico-pragmática nas orações, visto que “é do equilíbrio entre os dois termos que se 

abstrai a noção de correlação” (1995, p. 12). Essa afirmação, no que tange às proporcionais, 

aplica-se de forma contudente no âmbito semântico, visto que, como explicitado no capítulo 

1, o conceito de proporção requer a noção de equilíbrio, baseada na relação entre as ações ou 

eventos descritos na estrutura oracional.   

Módolo (1999) identifica em Oiticica (1952) a busca por estabelecer a relação 

semântica na correlação:  

 
a linha mestra para entender a correlação é perceber que, em primeiro lugar, 

as orações se correlacionam funcionalmente, resultando depois uma 

disposição sintática, em que um termo da primeira oração encadeia-se com 

outro termo da segunda oração. Essa parece ser a posição de Oiticica. 

(MÓDOLO, 1999, p. 7) 

 

 

Assim, Módolo (1999) destaca que as orações correlacionam-se no âmbito funcional, 

o que leva à correlação na forma. Desse modo, a relação entre forma e função ganha relevo no 

estudo da construção correlata, configurando a relação de interdependência, no pareamento de 

aspectos formais e funcionais.  

 

Melo (1978), em estudo precedente, também defende a correlação como processo de 

estruturação sintática autônomo, como afirma a seguir: 

 

Para nós a correlação é um processo sintático irredutível a qualquer dos 

outros dois, um processo complexo, em que há, de certo modo, 

interdependência. Nele, dá-se a intensificação de um dos membros da frase, 

intensificação que pede um termo, muitas vezes ocorre como que uma 

retenção para um salto, a que se segue o salto. (MELO, 1978, p. 152).  
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O autor aponta a interdependência como característica da correlação, fato que a 

distingue de outros procedimentos sintáticos. Melo (1978) evidencia que a correlação é um 

processo mais complexo, visto que nele ocorre a intensificação de um dos membros do 

período ou de todo o período, e ainda há necessidade de outro termo, já que um é correlato ao 

outro. 

Em perspectiva funcional, Castilho (2002) sustenta que, na correlação, cada elemento 

gramatical na primeira oração corresponde a outro elemento gramatical na segunda. Nesse 

sentido, em obra posterior, afirma: 

 

Sentenças complexas correlatas: uma sentença está em relação de 

interdependência com outra quando na primeira figura uma expressão 

correlacionada com outra expressão, constante da segunda sentença. As 

complexas correlatas verbalizam dois atos de fala com relacionamento 

recíproco. Se raciocinarmos em termos da teoria dos conjuntos, diremos que 

as sentenças interdependentes constituem conjuntos autônomos, as 

dependentes são conjuntos inseridos em outro conjunto, hierarquicamente 

superior, e as interdependentes são conjuntos que se interpenetram. 

(CASTILHO, 2010, p. 340) 

 

Com isso, diferenciando sentenças interdependentes de sentenças dependentes, o autor 

advoga em favor do reconhecimento da correlação, tendo em vista sua característica particular 

de apresentar partes inter-relacionadas. Desse modo, as sentenças dependentes fazem parte de 

uma estrutura superior, ou seja, há uma relação hierárquica, ao passo que, as sentenças 

interdependentes (como ocorre no caso da correlação), conectam-se, ou seja, há uma relação 

de contiguidade. 

Também em perspectiva funcional, Rosário (2012, p. 3) define a correlação como 

“construção sintática prototipicamente composta por duas partes interdependentes e 

relacionadas entre si, encabeçadas por correlatores, de tal sorte que a enunciação de uma 

(prótase) prepara a enunciação de outra (apódose).” Dessa forma, o autor assevera ser esse um 

processo de articulação sintática que tem como característica principal a interdependência 

entre as duas partes que a compõem, sendo a primeira denominada prótase e a segunda 

apódose. A interdependência tanto no âmbito do sentido quanto no âmbito da forma emerge 

como a característica primordial das estruturas de natureza correlata.  

Rodrigues (2007) aponta as características específicas da subordinação e da correlação 

no sentido de estabelecer teoricamente a distinção entre os dois processos sintáticos, de modo 

a delimitá-los: 
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a) Subordinação – processo de hierarquização de estruturas em que as 

orações são sintaticamente dependentes. (cf. RODRIGUES, 2007. p. 227). 

b) Correlação – processo em que “duas orações são formalmente 

interdependentes, relação materializada por meio de expressões correlatas”. 

(cf. RODRIGUES, 2007, p. 231) 

 

Baseando-se na definição de Rodrigues (2007), nas construções proporcionais, 

paralelamente à definição sobre correlação, a distinção entre a correlação e a subordinação é 

necessária para marcar as devidas relações estruturais. A subordinação hierarquiza orações 

sintaticamente dependentes, ao passo que a correlação integra orações formal e 

semanticamente interdependentes. Essa determinação configura um outro olhar, se comparado 

às ligações instituídas pelas interpretações tradicionais, que associam correlação a 

subordinação, no âmbito das proporcionais. As orações proporcionais, como classificadas por 

gramáticas tradicionais, são classificadas como subordinadas, baseando-se na hierarquização 

de estruturas – oração principal e oração subordinada. Reitera-se que a perspectiva adotada 

nesta pesquisa diverge da visão tradicional, uma vez que se identifica nas construções 

proporcionais a interdependência tanto estrutural quanto semântica. 

Com base nas contribuições de Oiticica (1952), Módolo (1999), Rosário (2012), 

Rodrigues (2007), Melo (1978), Castilho (2002; 2010) e Pauliukonis (1995; 2001), conclui-se 

que os argumentos em defesa da correlação como processo sintático autônomo são 

contundentes no sentido de comprovar a especificidade dessa forma de articulação em relação 

à subordinação e à coordenação. No entanto, a forte influência da tradição normativista, 

baseada na NGB, é um aspecto determinante ao não reconhecimento da correlação na maior 

parte dos estudos tradicionais. Nesta análise, considera-se que a interdependência sintática e 

semântico-pragmática são fatores característicos da correlação, que a particularizam se 

comparada a outros processos. Evidencia-se que a postura assumida alinha-se à dos autores 

citados e pauta-se nessas contribuições para a investigação das construções proporcionais em 

suas distintas materializações.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

São apresentados, nesta seção, os pressupostos teóricos que norteiam a análise das 

construções correlatas proporcionais. A subseção 4.1 volta-se para a Linguística Funcional 

Centrada no Uso, teoria que direciona a investigação das construções proporcionais. Em 

seguida, a subseção 4.2 traz algumas informações acerca do Princípio de iconicidade, que 

configura um ponto importante no arcabouço teórico do Funcionalismo clássico. A subseção 

4.3 apresenta o conceito de construção, no âmbito teórico da Gramática de construções. A 

subseção 4.4 define os níveis de esquematicidade, produtividade e composicionalidade, dos 

quais se lança mão no capítulo de análise de dados. Por último, a subseção 4.5 apresenta os 

conceitos de analogização e pensamento analógico, como mecanismos de mudança 

construcional aplicáveis ao exame das construções proporcionais instanciadas pelos 

correlatores quanto mais...mais.  

 

4.1 A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

 

A Linguística Funcional Centrada no Uso constitui a principal base teórica que norteia 

a análise das construções correlatas proporcionais nesta pesquisa. Essa corrente teórica 

representa a interface de pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Funcional de 

vertente norte-americana, também conhecida como Funcionalismo clássico, com a Linguística 

Cognitiva.  

A primeira corrente teórica desenvolveu-se principalmente na década de 70, e tem 

como característica fundamental priorizar o contexto linguístico ao lado do extralinguístico 

em suas análises. A língua, com base nessa visão, é investigada em seus contextos reais de 

uso, como um instrumento de comunicação e interação social. Discurso e gramática, com isso, 

tornam-se indissociáveis, uma vez que ambos interagem entre si, e, por esse motivo, um 

repercute no outro.  Segundo Cunha (2013, p. 9), na Linguística Funcional:  

 

a sintaxe é compreendida como uma estrutura em constante mutação em 

consequência das vicissitudes do discurso, ao qual se molda. Ou seja, há uma 

forte vinculação entre discurso e gramática: a sintaxe tem a forma que tem 

em razão das estratégias de organização da informação empregadas pelos 

falantes no momento na interação discursiva. 
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A gramática e o discurso estão interligados a partir do uso e das necessidades 

comunicativas, visto que o falante lança mão de estruturas linguísticas que constituem a 

gramática, em razão do contexto extralinguístico. Assim, a gramática é resultado da interação 

e é afetada pelas experiências dos usuários com a língua. 

Nos estudos funcionalistas iniciais, ganharam destaque as pesquisas de itens isolados e 

a trajetória desses itens no processo de gramaticalização, pautada na correlação entre função 

> forma. Contudo, as pesquisas do Funcionalismo em sua versão clássica tendem a privilegiar 

forma ou função. Além disso, a investigação baseada no item tende a não integrar aspectos 

contextuais das ocorrências.   

A Linguística Cognitiva, por sua vez, também ganha força na década de 70, e surge 

como uma reação aos estudos de base gerativista, principalmente para contestar a ideia de que 

os humanos apresentam capacidades inatas específicas para aprender as línguas naturais. Para 

os cognitivistas, o estudo da linguagem não é independente de outras faculdades mentais, 

divergindo do pensamento gerativista. O comportamento linguístico é visto como reflexo de 

capacidades cognitivas, e a estrutura da linguagem é concebida como uma manifestação de 

capacidades cognitivas gerais, de princípios de categorização, de mecanismos de 

processamento e da experiência cultural, social e individual.  

Langacker (1991) afirma que a gramática constitui um conjunto de princípios 

dinâmicos que se associam a rotinas cognitivas moldadas, mantidas e modificadas pelo uso, 

de modo que a construção do significado é negociada pelo falante no discurso. Nessa 

abordagem, a experiência do indivíduo ganha proeminência, tendo em vista que, a partir dela, 

as categorias linguísticas são desenvolvidas.   

Nessa perspectiva, Goldberg (1995, 2006) define construção gramatical como o 

pareamento convencionalizado de sentido e forma, como um esquema simbólico por meio do 

qual são instanciados todos os componentes da gramática. Com isso, o objeto de investigação 

torna-se a instanciação de níveis mais abstratos da construção e na relação entre suas 

subpartes, e não mais o item isoladamente.  

LF e LC, com isso, compartilham pressupostos, que permitem a integração entre as 

duas correntes teóricas, gerando a denominação LFCU. Dentre eles, os principais são 

apontados por Cunha (2012, p. 29): 
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Rejeição à autonomia da sintaxe e incorporação da semântica e da 

pragmática às análises; não distinção estrita entre léxico e sintaxe; relação 

estreita entre estruturas das línguas e o uso que os falantes fazem delas nos 

contextos reais de comunicação; entendimento de que os dados para análise 

linguística são enunciados que ocorrem no discurso natural. 

 

A partir dessa fusão, a LFCU visa a uma abordagem holística nas análises, 

incorporando semântica e pragmática, bem como rejeitando a autonomia de qualquer nível 

linguístico. Nessa visão, também é valorizada a pesquisa baseada em dados reais de fala e 

escrita, visto que se concebe que a língua está submetida às pressões comunicativas do meio 

no qual se insere, o que é refletido diretamente em sua estrutura. Nesse sentido, como 

apontado por Oliveira e Rosário (2016, p. 2):  

(...) é possível postular que a estrutura da língua é forjada na experiência, 

tanto histórica quanto cotidiana, e que deriva de processos cognitivos de 

domínio geral. Assim, a visão de língua adotada não mais está centrada nos 

tokens empiricamente comprovados, ou seja, no material linguístico em si, 

mas em instâncias de maior abstração. 

Com isso, não somente os tokens, ou seja, as ocorrências reais de fala ou escrita são 

objeto de investigação, mas também os níveis mais abstratos que instanciam esses usos. Tal 

iniciativa demostra o propósito em estabelecer análises de cunho holístico se comparadas às 

análises da versão clássica do Funcionalismo. 

A LFCU considera a gramática como uma representação da experiência dos 

indivíduos com a língua, admitindo que há padrões regulares de uso e formas emergentes ao 

mesmo tempo. A estrutura da língua emerge à medida do seu uso, e a gramática está em 

constante adaptação devido às exigências do discurso. Dessa maneira, as aparentes 

instabilidades são motivadas e modeladas pelas práticas discursivas dos usuários da língua em 

seu cotidiano, o que reafirma a relação de vinculação entre discurso e gramática.  

Hopper (1987) apresenta o termo “gramática emergente” para evidenciar que a 

gramática da língua tem um estatuto que é negociado na fala e que não pode ser separado das 

estratégias de construção do discurso. De acordo com essa abordagem, a gramática não deve 

ser considerada um produto acabado, mas em constante transformação na produção do 

discurso, motivada por fatores comunicativos e cognitivos.  

Destaca-se, dessa forma, a abordagem voltada não apenas para os itens, mas também 

para suas relações contextuais. Nessa perspectiva, diferente da versão clássica do 
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Funcionalismo, o binômio função x forma é examinado de forma mais integrada, priorizando 

a correlação de aspectos funcionais e formais.  

Tendo em vista os pressupostos teóricos da LFCU, assume-se que esta pesquisa inclui-

se nessa perspectiva, principalmente por analisar dados em pleno uso da língua e também por 

investigar o contexto em que estão inseridas as construções correlatas proporcionais.  

 

4.2 Princípio de iconicidade 

 

O Funcionalismo norte-americano, conhecido atualmente como Funcionalismo 

clássico, desenvolveu princípios teóricos de grande valor para os estudos de base 

funcionalista. Alguns desses postulados apresentam aplicabilidade em análises mais recentes, 

o que demonstra a relevância de investigações voltadas para  fatores linguísticos e 

extralinguísticos. No Funcionalismo,  diferente do Formalismo, em que a língua é estudada 

com base apenas em critérios linguísticos, a estrutura não pode ser analisada sem a referência 

ao contexto comunicativo, abarcando assim, aspectos exteriores à língua.  

Um dos princípios mais salientes do Funcionalismo clássico é o princípio de 

iconicidade. O conceito de iconicidade é definido como a correspondência entre forma e 

função, entre código linguístico (expressão) e seu designatum (conteúdo). Os linguistas de 

vertente funcionalista defendem a ideia de que a estrutura da língua reflete a estrutura da 

experiência. Nessa perspectiva, forma e função não são arbitrárias, mas motivadas.  As 

discussões voltadas para a motivação entre expressão e conteúdo surgiram já na Antiguidade 

clássica, o que evidencia a inquietação do homem em relação às questões concernentes à 

língua.  

Saussure, no início do século XX, revisita a discussão sobre a relação entre forma e 

função, adotando a posição de que o signo linguístico é arbitrário, ou seja, imotivado e 

convencionalizado pelos  costumes e pela tradição. Para o autor, não há correspondência entre 

forma e função, pois  o significante é arbitrário em relação ao significado, com o qual não 

apresenta vínculos no plano da realidade.  

Na década de 60, em oposição à visão estruturalista de Saussure, a questão da 

iconicidade torna-se mais uma vez do interesse de linguistas. Diferente das perspectivas 

formais elaboradas até o momento, o Funcionalismo defende que as estruturas linguísticas não 

são devidamente analisadas se não houver referência à sua função comunicativa. Com isso, a 
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sintaxe passa a ser caracterizada como uma estrutura em constante adaptação em 

consequência das exigências do discurso, conforme aponta Cunha (2009, p. 163): “ (...) há 

uma forte vinculação entre discurso e gramática: a sintaxe tem a forma que tem em razão das 

estratégias de organização da informação empregadas pelo falante no momento da interação 

discursiva”. 

Forma e conteúdo apresentam forte imbricação, uma vez que ambos se relacionam 

para elaborar a mensagem no ato de fala. Nesse sentido, a ideia da motivação entre expressão 

e conteúdo é coerente com os preceitos funcionalistas, ao defender que ambos estão inter-

relacionados e, por isso, não são arbitrários. 

O princípio de iconicidade, em sua versão original, defende uma relação isomórfica, 

de um para um, de uma forma para um conteúdo (BOLINGER, 1977). No entanto, essa 

versão é reelaborada por conta do surgimento de estudos sobre variação e mudança, que 

demonstram a existência de duas ou mais formas para uma expressão, questionando a relação 

de um para um.  

Existem casos na língua, em que, de fato, não há relação evidente entre expressão e 

conteúdo. Neles, a relação entre forma e significado é aparentemente arbitrária, tendo em 

vista que o significado original do elemento perde-se total ou parcialmente, bem como a 

motivação para seu surgimento. Um exemplo disso é a palavra embora, empregada na atual 

sincronia como conector concessivo, que é proveniente da expressão com valor temporal “em 

boa hora”, muito utilizada em sincronias passadas. Em embora incidiram mudanças no nível 

fonológico e no nível semântico, motivadas pelo uso, que resultaram na alteração diacrônica. 

Contudo, essas mudanças não negam a iconicidade da língua, mas evidenciam as pressões 

exercidas, principalmente de natureza diacrônica. Desse modo, as motivações icônicas, muitas 

vezes, tornam-se menos ou não claras em razão da dinamicidade e mutabilidade, próprias da 

língua.  

Segundo Givón (1984), em versão mais branda, o princípio de iconicidade manifesta-

se em três subprincípios, que se relacionam à quantidade de informação, ao grau de integração 

entre os constituintes da expressão e do conteúdo e à ordenação linear dos segmentos.  

Esses subprincípios são, portanto, fatores que levam à identificação de estruturas mais 

ou menos icônicas na língua. Primeiro, o subprincípio da quantidade afirma que quanto maior 

a quantidade de informação, maior a quantidade de forma. Segundo, o subprincípio da 
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integração instaura que conteúdos cognitivamente mais próximos também estarão mais 

integrados no nível da codificação. Terceiro, o subprincípio de ordenação linear postula que a 

informação mais importante tende a ocupar o primeiro lugar na cadeia sintática.  

Com base no princípio de iconicidade e em seus respectivos subprincípios, pode-se 

estabelecer o nível mais ou menos icônico de estruturas linguísticas. No âmbito das 

construções correlatas proporcionais, esse é um critério de análise que comprova a maior ou 

menor iconicidade presente nessas estruturas. A aplicação dos subprincípios de iconicidade 

será desenvolvida na análise dos dados.  

 

4.3 Gramática de Construções 

 

As acepções do termo construção variam a depender da perspectiva teórica adotada. 

Desse modo, faz-se necessário evidenciar as definições relacionadas ao conceito, bem como 

identificar a visão assumida. São apresentadas diferentes visões sobre a construção, que se 

associam a distintos modelos de gramáticas de construções.  

Goldberg (1995), em perspectiva cognitiva, postula que as construções são unidades 

básicas da língua e são caracterizadas como pareamentos entre forma e função. Para a autora, 

o significado da construção não depende do significado particular de suas partes 

componentes. Dessa maneira, o significado geral está relacionado a eventos da experiência 

humana, o que Goldberg (1995) define como “semântica de frames”. Esse conceito instaura 

que os eventos automatizados da experiência individual relacionam-se com o significado da 

construção. Em estudo mais recente, Goldberg (2006) advoga que as construções podem ser 

estruturas linguísticas de qualquer tamanho, desde frases complexas até afixos flexionais.  

Para Croft (2001), a unidade básica da gramática é a construção, que é estabelecida 

como a “unidade simbólica convencional”. Segundo o autor, a relação entre forma e 

significado é interna à construção e as relações sintáticas instituídas são dependentes dela. 

Desse modo, a correspondência entre forma e sentido é imanente às construções, de tal 

maneira que a forma compreende as propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas, e o 

sentido, as propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais.  

Na Gramática de Construção Radical, desenvolvida por Croft (2001), a construção é 

considerada a unidade básica da gramática. Nessa abordagem, as construções são específicas 
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dos idiomas e as categorias são bem definidas. De acordo o autor, a relação existente entre 

forma e significado é interna à construção e não existem relações sintáticas independentes 

dela. O autor elabora o quadro disposto a seguir, que representa as características de forma e 

de sentido das construções. 

 

Quadro 1 – Representação das propriedades da construção 

CONSTRUÇÃO 

Propriedades sintáticas 

Propriedades morfológicas                           FORMA 

Propriedades fonológicas 

                                                 CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 

Propriedades semânticas 

Propriedades pragmáticas                          CONTEÚDO 

Propriedades discursivo-funcionais 

 

Essa representação volta-se para a caracterização da forma e do conteúdo nas 

construções analisadas, tornando-se um importante modelo para a descrição gramatical da 

língua. O modelo de Croft reafirma a correspondência entre as características de forma e de 

sentido defendida pela visão construcional da língua. Neste estudo, o quadro desenvolvido por 

Croft (2001) é aplicado na descrição das construções correlatas proporcionais, em seus dois 

padrões estabelecidos, conforme será apresentado nos capítulos seguintes.  

Bybee (2010), por sua vez, também conceitua construção como o pareamento entre 

forma e sentido. De acordo com a autora, as construções são parcialmente esquemáticas e 

contêm posições abertas, que são denominadas slots, e posições fixas preenchidas, que 

caracterizam o modelo exemplar. O surgimento de novas construções, com isso, pauta-se nos 

modelos exemplares já fixados.  
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A abordagem à qual o presente trabalho se filia é a apresentada por Traugott e 

Trousdale (2013). Os autores adotam a representação [[F] ↔ [S]] para identificar as relações 

entre forma e sentido que caracterizam a construção.  F é a abreviação de forma e engloba 

sintaxe, morfologia e fonologia, ao passo que S é a abreviação de sentido e engloba discurso, 

semântica e pragmática.  A seta de duas pontas simboliza a correspondência entre forma e 

significado, em que ambos se concatenam, integrando o pareamento forma-significado como 

uma unidade.  

Infere-se que, a partir dos distintos conceitos de construção verificados, advêm 

distintas interpretações, que geram os modelos de gramáticas de construções desenvolvidos. 

Contudo, como identificado por Goldberg (2013), há princípios que perpassam distintas 

abordagens, integrando a visão construcional da língua. Identifica-se, portanto, que é comum 

nas gramáticas de construções tomar a construção como a unidade básica da língua, bem 

como defini-la como o pareamento entre forma e função, como observado por Goldberg 

(1995, 2006), Bybee (2010), Croft (2001), Traugott e Trousdale (2013).  

Em razão da correspondência entre forma e sentido, faz parte dessas perspectivas o 

mapeamento da estrutura semântica com base na estrutura sintática, como em Goldberg 

(2002). O uso da língua também é um aspecto comum na maior parte das análises 

construcionais, uma vez que é postulado que a estrutura linguística é moldada pelo uso do 

idioma, conforme afirma Bybee (2010). De fato, a partir do uso, a mente conceptualiza ou 

constrói a experiência do falante no mundo, segundo Oliveira e Rosário (2015).  

Outro aspecto que integra as gramáticas é que essas abordagens consideram a 

gramática como uma estrutura holística, ou seja, que integra os distintos níveis de análise em 

sua abordagem, adotando uma visão mais abrangente do objeto de estudo. Desse modo, 

nenhum nível gramatical é central ou autônomo, tendo em vista que os diferentes níveis em 

conjunto constituem a construção.  

Dentre os modelos de gramáticas de construções desenvolvidos, Traugott e Trousdale 

(2013) afirmam que a Gramática de Construção Cognitiva, em que a acepção de construção 

estabelecida por Goldberg (1995, 2006) é admitida, e a Gramática de Construção Radical, em 

que a definição de Croft (2001) é empregada, são conciliáveis com a abordagem que se 

pretende estabelecer pelos autores.  
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O modelo desenvolvido por Traugott e Trousdale (2013) inclui a metafóra de rede 

para explicar a língua e suas relações. Nessa perspectiva, a língua é considerada uma rede de 

nós interconectados, em que as construções compõem os nós da rede. Tal visão é também 

desenvolvida por autores como Goldberg (1995), Croft (2001) e Langacker (2008), que 

aplicam a noção de rede em seus estudos.  

Esse modelo é um conceito central na Linguística Cognitiva, uma vez que a língua é 

considerada um dos conhecimentos desenvolvidos pela cognição. Desse modo, Langacker 

(2008) afirma:  

Nós podemos descrever uma língua como um inventário estruturado de 

unidades linguísticas convencionais. Essa estrutura -- a organização das 

unidades dentro de redes e conjuntos (montagens/estruturas) -- está 

intimamente relacionada ao uso da língua, tanto a moldando, quanto sendo 

moldada por ela. (LANGACKER, 2008, p. 222).  

 

O autor demonstra, assim, que a língua é organizada como uma rede construcional, em 

que o uso assume papel importante, moldando-a e sendo moldado por ela. Essa visão também 

é compatível com a de Goldberg (1995), que postula que a língua é um dos conhecimentos 

dentre um sistema de conhecimento maior, que inclui a visão, a audição, a música, por 

exemplo.  

Na perspectiva construcional assumida por Traugott e Trousdale (2013), assim como 

Croft (2001) e Goldberg (1995), a construção é considerada o pareamento entre forma e 

sentido. Nesta acepção, ela é admitida como a unidade gramatical básica, e a língua passa a 

ser definida, de acordo com Oliveira e Rosário (2016, p. 8), como um “conjunto de 

construções específicas e hierarquizadas que, interconectadas, compõem uma ampla rede, na 

qual propriedades fonológicas, morfossintáticas, semânticas e pragmáticas se encontram 

integradas”. 

A língua não é vista de forma isolada, conforme Traugott e Trousdale (2013, p. 50) 

apontam, “devido à noção chave de que a organização da língua não é intrinsecamente 

diferente da organização de outros aspectos da cognição”. Dessa forma, o conhecimento 

linguístico está incluído em um sistema mais abrangente, que abarca os outros tipos de 

conhecimento. Esse fato também corrobora para a visão holística, uma vez que a língua deve 

ser analisada com base nos distintos níveis de análise, além de ser assumida em integridade 

com outros conhecimentos, e não de forma isolada.  
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Ressalta-se que, dentre os autores citados, a visão estabelecida por Traugott e 

Trousdale (2013) é adotada na análise das construções correlatas proporcionais. Na gramática 

de construções desenvolvida por esses autores, são empregados os conceitos de 

esquematicidade, produtividade e composicionalidade. Tais níveis de análise são 

pormenorizados na seção seguinte.  

 

4.4 Esquematicidade, produtividade e composicionalidade  

 

A esquematicidade, a produtividade e a composicionalidade são níveis de análise 

construcional frequentemente utilizados na Gramática de Construções, segundo o modelo de 

Traugott e Trousdale (2013), uma que vez possibilitam a descrição da construção com base 

em suas características gradientes. Esses fatores também são importantes na indicação de 

mudanças construcionais e construcionalizações.  

Ocorre mudança construcional quando há alteração em um dos níveis da construção, 

como a sintaxe e a morfologia. As mudanças construcionais, de acordo com Traugott e 

Trousdale (2013, p. 46), “envolvem novos links entre características de nó na rede, mas não 

novos nós.” Os novos nós configuram as construcionalizações, que podem ser posteriores às 

mudanças construcionais ou não. A principal diferença entre os processos é que as mudanças 

afetam apenas alguns dos componentes da construção, ao passo que a construcionalização 

gera um novo par forma-função na rede construcional.  

A esquematicidade é uma generalização taxonômica de categorias que aponta padrões 

de experiência rotinizados. Como afirmam Oliveira e Rosário (2016, p. 14), os esquemas “são 

abstrações inconscientemente percebidas pelos falantes, já que delas se originam as diversas 

construções da língua”. Dessa forma, a esquematicidade está relacionada ao grau em que uma 

construção captura padrões mais gerais em uma série de construções mais específicas. Esse 

nível de análise é considerado em um continuum, tendo em vista que existem construções 

mais esquemáticas, ao passo que há outras menos ou medianamente esquemáticas, como é o 

caso das construções correlatas proporcionais. Essa gradiência envolve os slots e a 

possibilidade de preenchimento desses “espaços” por uma variedade de palavras e sintagmas.  

 A produtividade é um fator de análise também gradiente, que diz respeito à 

frequência, fator bastante relevante já no Funcionalismo Clássico. Traugott e Trousdale 
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(2013) afirmam que a produtividade de uma construção pertence ao nível dos esquemas e se 

relaciona à sua extensibilidade, ou seja, (i) ao grau em que os esquemas licenciam outras 

construções menos esquemáticas; (ii) ao grau em que é restringido o preenchimento de slots.  

Verifica-se que a possibilidade ou não de licenciamento de elementos nas construções leva a 

uma maior ou menor produtividade.  

 Bybee (2003) diferencia a produtividade em frequência type e frequência token. A 

primeira refere-se à quantidade de diferentes microconstruções que um padrão possui, e a 

segunda consiste no número de vezes que uma unidade é atestada empiricamente. Nesse caso, 

na frequência type, é determinada a quantidade de expressões que um determinado padrão 

apresenta, enquanto que na token é determinado o número de vezes que uma mesma unidade é 

manifestada.  

A composicionalidade, por sua vez, consiste no grau de transparência entre forma e 

significado, isto é, esse nível de análise, também gradiente, estima a correpondência ou não 

entre aspectos da forma e do significado. Desse modo, se, em uma construção, o significado é 

recuperado a partir de cada item componente, então essa é uma construção mais 

composicional. Por outro lado, se as partes isoladas que compõem a construção não 

recuperam o significado, uma vez que esse só é recuperado na leitura do todo, essa é uma 

construção menos composicional.  

Nesse sentido, como expõem Traugott e Trousdale (2013), a mudança linguística, em 

geral, indica a redução de composicionalidade. Isso porque, progressivamente, o sentido das 

partes torna-se mais opaco, o que leva à recuperação do significado com base na interpretação 

da construção como um todo. Com isso, Oliveira e Rosário (2016, p. 15-16), afirmam:  

 

Em alguns casos, já nem se pode mais prever os significados primários que 

originaram uma nova construção na língua. É o que verificamos, por 

exemplo, em frases feitas e provérbios e em casos de gramaticalização de 

conectores, como todavia e embora. 

 

Os autores abordam exemplos de conectores menos composicionais, em razão da 

gramaticalização. Contudo, essa característica também se verifica em ditos populares e em 

expressões cristalizadas, por exemplo. 

Retomando a esquematicidade, Traugott e Trousdale (2013) voltam-se para esse nível 

na configuração de redes construcionais. Sendo assim, postulam a organização da hierarquia 
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construcional em três níveis: (a) esquema; (b) subesquema; (c) microconstrução. Com base 

nessa representação, o esquema é o nível mais alto da hierarquia construcional. No nível 

intermediário, há os subesquemas. No nível mais baixo, estão as microconstruções que, por 

sua vez, são materializadas a partir do uso, o que caracteriza o nível dos construtos.  

Os construtos não estão expostos nessa representação, pois compõem as instanciações 

concretas da língua. Em outras palavras, são aquilo que os usuários efetivamente produzem. 

Desse modo, considera-se que essas materializações dos usos são o locus de mudança, tendo 

em vista que, como eventos de uso, ajudam a modelar a representação mental da língua, como 

identificado por Bybee (2010). Assim, os construtos são referências da gramática em pleno 

uso, já as construções são virtualidades. No modelo de Traugott e Trousdale (2013), os 

construtos são instâncias empíricas inseridas em uma situação comunicativa particular, ao 

passo que os demais níveis são abstrações que armazenam informações acerca dos diferentes 

conjuntos de construções que constituem a língua. 

A hierarquia construcional proposta por Traugott e Trousdale (2013) considera os 

níveis esquema, subesquema e microconstrução. Esse modelo apresenta nomenclatura 

atualizada em relação aos termos utilizados por Traugott (2008): macroconstrução, 

mesoconstrução e microconstrução. Em princípio, essa é uma alteração unicamente na 

nomenclatura dos níveis, no entanto, algumas outras críticas têm sido levantadas. Isso ocorre 

porque o nível do esquema prevê uma abordagem mais abstrata do que o conceito anterior 

macroconstrução, em que os aspectos formais são definidos.  

Em uma crítica à abordagem de Traugott e Trousdale (2013), Teixeira e Rosário 

(2016, p. 7) afirmam que “a emergência de novas microconstruções, subesquemas e 

esquemas, apesar de envolver diferentes processos, tem sido tratada indistintamente na 

bibliografia sob o rótulo geral de construcionalização”. A partir dessas reflexões, os autores 

problematizam a “construcionalização de esquemas” mencionada por Traugott e Trousdale 

(2013, p. 14), a partir da própria definição de esquema apresentada pelos autores norte-

americanos: 

Em nosso ponto de vista, esquemas linguísticos são grupos de construções 

semanticamente gerais e abstratas, procedurais ou de conteúdo. São 

abstrações realizadas a partir de construções que são (inconscientemente) 

percebidas por usuários da língua, estreitamente relacionadas umas às outras 

em uma rede construcional. 
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Se o esquema é uma abstração geral e abstrata, como falar em construcionalização de 

esquemas, tendo em vista que a construcionalização necessariamente envolve mudança 

também no nível formal? Com base nesse questionamento e também no caráter recente da 

teorização proposta por Traugott e Trousdale (2013), Teixeira e Rosário (2016) defendem que 

tanto a estrutura como a nomenclatura dos níveis da hierarquia construcional podem sofrer 

alterações. Seguindo essa lógica, os autores exibem uma nova proposta voltada para a questão 

explicitada, sugerindo o acréscimo do nível domínio funcional, que apresenta caráter mais 

abstrato e é destituído da formalização pautada no pareamento forma e significado. A 

hierarquia construcional seria representada, portanto, da seguinte maneira: 

 

Esquema 2 – Hierarquia construcional (TEIXEIRA; ROSÁRIO, 2016, p. 11) 

 

        Domínio funcional 

↓ 

Esquema 

↓ 

Subesquema 

↓ 

Microconstrução 

↓ 

Constructo 
 

 

 

Os domínios funcionais são definidos como “grandes áreas, como referência, caso, 

impessoalização, irrealis, tempo, modo, aspecto etc.” (TEIXEIRA; ROSÁRIO, 2016, p. 11), 

ou seja, os domínios funcionais são “áreas linguísticas” mais gerais e abstratas. Eles também 

não passam por construcionalizações, uma vez que não existe “construcionalização de 

domínios funcionais”. Assim, a questão da “construcionalização de esquemas” não se aplica 

aos domínios funcionais, que se caracterizam pelo grau de abstração.  

Os autores justificam a utilização do termo domínio funcional por ser esse um conceito 

basilar no Funcionalismo Clássico, empregado com sentido semelhante em autores como 

Givón (1984, p. 20) e Hopper (1991, p. 22). As discussões inseridas no âmbito da Gramática 

de Construções não estavam em pauta no Funcionalismo Clássico, contudo os autores 

defendem que o conceito de domínio funcional pode ser incluído à hierarquia construcional, 

uma vez que proporciona uma hierarquização mais adequada às análises pautadas na 
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abordagem construcional, bem como ao próprio conceito de construcionalização, 

enfraquecido, se aplicado à noção de esquema.  

Considera-se que a inclusão do nível mais abstrato também é uma proposta compatível 

com os níveis instanciados pelas construções proporcionais. Os autores afirmam, ainda, que a 

implementação do domínio funcional permite uma visão mais precisa da hierarquização 

construcional da gramática, visto que nem todos os fenômenos linguísticos admitem os três 

níveis: macroconstrução, mesoconstrução e microconstrução.   

Desse modo, a incorporação do nível mais abstrato de domínio funcional compõe um 

acréscimo à hierarquia construcional proposta por Traugott e Trousdale (2013), e propicia 

uma análise mais profícua das construções proporcionais em seus dois padrões instaciados. 

Devido à validade das questões apontadas por Teixeira e Rosário (2016) e pela proposta 

desenvolvida pelos autores, a qual se julga pertinente na solução da arquitetura construcional, 

assume-se a organização encabeçada pelo domínio funcional. No entanto, seguindo a lógica 

dos autores, empregam-se, nas análises desta dissertação, os termos pregressos: 

macroconstrução, mesoconstrução e microconstrução. Essa opção é motivada, devido ao fato 

de ao termo construção estar pressuposto o pareamento forma-função, o que corrobora com 

os objetivos desta pesquisa, que são voltados tanto para a análise dos aspectos formais quanto 

para os aspectos de sentido. 

Com isso, macroconstrução e mesoconstrução, por serem derivados do conceito de 

construção, são dotados de forma, justamente porque trazem construção já em sua 

nomenclatura. Isso não fica evidente nas nomenclaturas esquema e subesquema. Desse modo, 

um dos objetivos da análise é incorporar os níveis domínio funcional, macroconstrução, 

mesoconstrução e microconstrução no estudo das construções correlatas proporcionais. 

Silva (2015, p. 37), voltando-se para os termos delimitados por Traugott (2008), 

agrupa-os da seguinte forma: 

 
A) Macroconstruções: Trata-se de esquemas bastante abstratos e primitivos, 

sendo, possivelmente, universais. Apresentam pareamento de forma e 

significado que são definidos por estruturas com funções definidas. 

Compreendem as construções mais gerais evidenciadas por meio de 

estruturas complexas com diversas possibilidades de preenchimento. São 

apresentadas por meio de esquemas. 

B) Mesoconstruções: São conjuntos de microconstruções específicas cujo 

comportamento apresenta similaridades sintáticas e semânticas. Logo, 

apresentam-se em nível intermediário entre macro e microconstruções.  
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C) Microconstruções: São as construções individuais; trata-se de cada uma 

das construções types individuais. 

 

 

Acredita-se que essa proposta, atrelada à inclusão do nível do domínio funcional, 

configura um procedimento coerente com o objetivo de analisar as construções correlatas 

proporcionais, combinando aspectos da forma e do sentido na elaboração da hierarquia 

construcional.  

 

4.5 Analogização e pensamento analógico 

 

Na visão construcional da língua, a analogização é considerada um importante 

mecanismo de mudança, pautado na criação de novos padrões a partir de modelos já 

existentes. Traugott e Trousdale (2013) diferenciam mecanismo e motivação de mudança, 

uma vez que o primeiro evidencia o “como” da mudança e o segundo o “porquê”.  Nesse 

sentido, a analogização e a neonálise são considerados os principais mecanismos de 

mudança, ao passo que o parsing e o pensamento analógico são as principais motivações. Os 

conceitos de analogização e pensamento analógico são fundamentais na análise das 

construções correlatas proporcionais que apresentam os correlatores quanto mais...mais e suas 

variações e, por esse motivo, são examinados mais detidamente.  

A analogização é um termo recente, tradicionalmente conhecido nos estudos 

funcionalistas como analogia. Bybee (2010) define que, por meio do processo da analogia, 

novos enunciados são produzidos com base no reconhecimento de outros já vivenciados em 

experiências discursivas anteriores. Traugott e Trousdale (2013) não descartam a definição, 

porém empregam o termo analogização em razão da distinção elaborada entre mecanismos e 

motivações envolvidos no processo de mudança. Os autores ressaltam, assim, a importante 

distinção entre o pensamento analógico e a analogização. 

O pensamento analógico, segundo Traugott e Trousdale (2013), é um fator que motiva 

a mudança e que precede a analogização. Esse processo combina aspectos do sentido e da 

forma, podendo ou não resultar em mudança. Por outro lado, a analogização é um mecanismo 

de mudança em que há alinhamentos e combinações de sentido e forma antes não existentes. 

Há, a partir desses alinhamentos, a reconfiguração nas características de uma construção. Os 
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autores ressaltam, ainda, que o fato de a analogização envolver reconfiguração de construções 

implica micropassos de mudança, o que envolve também a neoanálise. 

A neoanálise, por sua vez, ocorre quando há a criação de uma nova estrutura em que 

há mudanças morfossintáticas, semânticas, pragmáticas e fonológicas. Esse processo é 

considerado um micropasso da mudança construcional, a partir do qual uma forma e um 

significado novo são formados. Desse modo, Traugott e Trousdale (2013) afirmam que 

analogização é neoanálise, no entanto, nem toda neoanálise envolve analogização. Se as 

neoanálises forem baseadas em exemplares, em um modelo, elas são analogizações, que 

podem ser vistas como um tipo de neoanálise. De acordo com a visão dos autores, a 

neoanálise é primária no sentido de abranger mais casos de mudança. 

Retomando a analogização, esse é um mecanismo de mudança resultado do processo 

pautado no pensamento analógico, por meio do qual um type preexistente funciona como base 

para o surgimento de outros. Desse modo, de forma paradigmática, parte-se de um modelo 

para a elaboração de novos types na língua.  

Bybee (2015) afirma que as formas com alta frequência são mais suscetíveis a servir 

como base de certas mudanças do que formas com baixa frequência. De acordo com a autora, 

todo token se fortalece na memória, o que possibilita o maior acesso cognitivo ao exemplar 

mais frequente. Desse modo, isso se aplica às relações entre as formas de um paradigma, com 

as mais frequentes sendo tomadas como a base para a mudança via analogização.  

Nesse sentido, os mecanismos de mudança elaborados por Traugott e Trousdale 

(2013), bem como as considerações de Bybee (2010, 2015) convergem com a visão adotada 

neste estudo. As proposições dos autores condizem com o surgimento de types de construções 

correlatas proporcionais, como quanto mais...menos, quanto mais...tanto mais, quanto 

menos...mais, entre outros types, formados a partir da analogização do modelo quanto 

mais...mais, já convencionalizado na língua. Essa proposta é abordada com maior destaque na 

análise de dados.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar as construções correlatas 

proporcionais em contextos reais de comunicação, em que a língua tanto oral quanto escrita é 

empregada em prol de diversos propósitos comunicativos. Por esse motivo, os pressupostos 

teóricos pautados na LFCU são compatíveis com o corpus utilizado e com as hipóteses a 

serem comprovadas.  

Objetiva-se, na análise de dados, estabelecer uma investigação de caráter qualitativo e 

quantitativo, tendo em vista que as construções são analisadas levando em consideração as 

estruturas como um todo e as informações contextuais. Além disso, o fator frequência é 

relevante no exame das construções correlatas proporcionais, por isso as quantidades são 

dispostas em números absolutos e, em determinados casos, em porcentagens.  

É propósito desta pesquisa examinar as construções correlatas proporcionais em suas 

distintas elaborações, tanto em relação aos correlatores quanto em relação à natureza dos 

elementos correlacionados. As diferentes configurações de construções proporcionais 

motivam comportamentos sintáticos particulares em relação a cada padrão, o que leva à 

formulação de distintas hipóteses para cada grupo. Nesse sentido, são elaborados critérios de 

análise específicos para a comprovação das respectivas hipóteses relacionadas aos padrões de 

construções proporcionais.  

Para a apresentação dos procedimentos metodológicos adotados, este capítulo é 

dividido em quatro seções. Na seção 5.1, é apresentada a caracterização do corpus. Na seção 

5.2, são expostos os dados que foram excluídos da análise, com justificativas para tais 

escolhas. Na seção 5.3, são definidos e descritos os Padrões I e II das construções correlatas 

proporcionais. Por último, na seção 5.4, são apontados os distintos critérios de análise 

voltados para o Padrão I e para o Padrão II, respectivamente.  

 

5.1 Corpus 

 

O banco de dados utilizado para o levantamento de ocorrências é o Corpus do 

Português, disponível no site http://www.corpusdoportugues.org/. O corpus contém uma base 

de dados com 45 milhões de palavras e é composto por amostras dos séculos XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. São disponibilizados dados do português europeu em todos os 

http://www.corpusdoportugues.org/
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séculos e do português brasileiro, a partir do século XVI. No século XX, em PB e em PE, há a 

divisão do material em textos acadêmicos, textos ficcionais, notícias e textos na modalidade 

oral da língua. 

Neste estudo, são utilizados os dados do PB no período do século XX, com o 

propósito de estabelecer uma análise sincrônica da língua a partir de dados reais de fala e 

escrita, conforme os pressupostos teóricos da LFCU. No total, há 485 dados, sendo 330 

referentes ao Padrão I e 155 ao Padrão II. Não há, nesta etapa da pesquisa, o objetivo de 

delimitar a sequência tipólogica das ocorrências levantadas, ainda que o corpus possibilite a 

classificação em textos acadêmicos, textos ficcionais, notícias e textos na modalidade falada 

da língua.  

O procedimento de busca foi elaborado por meio da pesquisa direta dos seguintes 

elementos: à medida que (com a variação sem o acento grave) e à proporção que (com a 

variação sem o acento grave), uma vez que essas são as expressões conectoras proporcionais 

mais citadas em estudos de natureza tradicional e não tradicional. Além desses, foram 

pesquisados também os correlatores quanto mais e quanto menos que, apesar de não serem 

amplamente citados em estudos tradicionais, o são em estudos de caráter não tradicional. Tais 

correlatores são constituídos por duas partes, um introduzindo a prótase e o outro 

introduzindo a apódose, com exceção dos dados não prototípicos, que são explicitados na 

seção 4.3 deste capítulo.   

Para identificação das ocorrências, a referência aos exemplares está disposta ao final 

do trecho, apresentada de forma abreviada, o que permite verificar as características do dado, 

mais detalhadas no quadro 2. Eis o exemplar exposto: 

 

(3) Em conseqüência, qualquer usuário tenderá a fazer algum tipo de "confusão grafêmica 

"ao grafar um determinado morfema pela primeira vez. Na memorização do arbitrário, a 

repetição é a melhor aliada; logo, [quanto mais produtivo/freqüente um morfema,] 

[tanto menos provável errar sua grafia.] As desinências e morfemas derivacionais 

menos esdrúxulos têm, portanto, grafias extremamente estáveis para o usuário que já 

ancorou a ortografia na morfologia. (19Ac:Br:Lac:Thes).  
 

 

As ocorrências desta dissertação são identificadas a partir de códigos veiculados pelo 

Corpus do português. Essa codificação é exposta ao final de cada exemplar e se encontra 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=25701&ID=19005905
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entre parênteses.  No quadro a seguir, são sistematizados tais códigos, com base na ordem em 

que são expostos.  

Quadro 2 - Códigos dos dados 

1º código Ano 1900s (19) 

2º código Modalidade/gênero 

Modalidade oral (Or) 

Modalidade escrita acadêmica (Ac) 

Modalidade escrita ficcional (Fic) 

Modalidade escrita notícia (N) 

3º código PE/PB PB (Br) 

4º código Autor - 

5º código Título - 

 

O 1º código exposto nas ocorrências determina a década da veiculação do dado 

apresentado. Em todas as ocorrências, o símbolo é 19, pois são pertencentes à decada de 90. O 

2º código especifica a modalidade do texto e, sendo escrito, determina o gênero/modalidade 

(oral, acadêmico, ficcional ou notícia). No caso de ser um dado da modalidade oral da língua, 

não há maiores especificações. O 3º código expõe a proveniência da ocorrência, que pode ser 

do PB ou do PE. Contudo, o presente estudo utiliza dados somente do PB, por isso todos são 

identificados como Br. O 4º e o 5º códigos representam a autoria e o título dos textos. No 

entanto, há de se ressaltar que tais referências não são conhecidas em todas as ocorrências, 

desse modo, há textos que não apresentam dados sobre a autoria, mas apresentam o título e 

vice e versa.  

As construções têm o início e o fim da prótase e da apódose demarcados por colchetes, 

para evidenciar a porção a ser analisada. Os correlatores e expressões conectoras de todas as 

construções, tanto do Padrão I quanto do Padrão II, estão em negrito. Além disso, estão 

sublinhados os elementos aos quais se pretende dar destaque. Por esse motivo, na análise do 

Padrão I, por exemplo, na maior parte das ocorrências, os verbos que fazem parte da 

construção estão sublinhados.  Essas indicações podem ser identificadas no exemplar a seguir:  
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(4) Se considerarmos, por exemplo, o número de portadores de carga de um condutor e de 

um semicondutor, veremos que o número contido em um semicondutor é muito menor, 

resultando também em uma resistividade maior, e um fato curioso reside no coeficiente 

de temperatura da resistividade  do  semicondutor ser grande e negativo, o que faz com 

que, [a medida que a temperatura do semicondutor aumenta,] [sua resistividade 

diminui,] ao contrário da resistividade de um condutor normal, que obedece à Lei de 

Ohm. (19Ac:Br:Enc). 

 

 

Tais marcações têm como objetivo expor de forma clara as especificidades das 

construções analisadas, bem como dispor os dados de modo que seus elementos sejam 

identificados prontamente. Salienta-se que o objeto de análise são as construções, incluindo 

seu entorno contextual, e não os itens isolados, como correlatores ou verbos.  

Na seção que segue são expostos os dados descartados da presente análise.  

 

5.2 Dados descartados 

 

Devido ao recorte necessário ao andamento da pesquisa, descartes nos dados foram 

necessários. Nesse sentido, não compõe objeto de investigação os exemplares compostos por 

à medida em que ou na medida que, visto que, nessas ocorrências, há, na maior parte das 

vezes, uma troca entre a forma com sentido proporcional à medida que e a com sentido causal 

na medida em que. O cruzamento entre essas formas deriva da grande semelhança estrutural 

entre elas. Opta-se por não entrar nesse mérito ao longo desta etapa da pesquisa, já que 

engloba a discussão quanto à composição da expressão conectora. Desse modo, são eleitos 

para análise os casos que apresentam a forma à medida que.  

Os exemplares constituídos por adjetivos comparativos, como quanto 

mais/menos...melhor/pior/maior/menor, também não configuram objeto desta pesquisa. Essa 

escolha é motivada pela verificação de que essas estruturas compõem um tipo de construção 

já cristalizada na língua, que, por esse motivo, apresenta um comportamento distinto das 

construções proporcionais estabelecidas para investigação. Com isso, apesar da alta 

frequência, principalmente de exemplares que apresentam os correlatores quanto 

mais...melhor, essas ocorrências envolvem uma necessária discussão acerca da questão da 

elipse verbal, o que ficará como um objetivo futuro de pesquisa.  

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=24587&ID=17009238
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De fato, nos casos especificados, há a discussão se há ou não omissão do verbo na 

apódose da construção, haja vista o exemplo: 

 

(5) O governo tem de reduzir o déficit a um ritmo que não cause problema na balança de 

pagamentos. Se consegue fazer isso, bem. Mas sempre há a possibilidades de que os que 

financiam o Brasil se preocupem com o tamanho do déficit em conta corrente. Por 

isso, [quanto mais rápido o ajuste], [melhor]. Estado - Mas como enfrentar as 

restrições políticas a esse tipo de tarefa, restrições que afetam, por exemplo, o ritmo das 

reformas constitucionais? O FMI já recebeu muitas acusações por ser insensível a esse 

tipo de limitação. Tanzi - Esse é um problema de muitos países.  (19Or:Br:Intrv:ISP). 

 

 

Pode-se considerar uma leitura em que há elipse do verbo ser, resultando em uma 

estrutura semelhante a “Por isso, [quanto mais rápido o ajuste], [melhor (é)]”. Por outro 

lado, havendo discordância em relação à elipse verbal, a interpretação define a apódose como 

uma estrutura não oracional, formada somente pelo adjetivo comparativo melhor, como 

resultado de mais e bom. Essa é uma questão que necessita ser mais bem analisada, levando-

se em consideração o fenômeno da elipse dos verbos, o que configura uma proposta para 

análises futuras. Pontua-se que, nessas construções, além da questão da elipse, que não 

compõe objeto desta análise, identificam-se estruturas cristalizadas na língua, que apresentam 

composição e comportamentos distintos das construções que se pretende examinar.  

A partir das delimitações expostas, os dados de pesquisa são agrupados em dois 

padrões de construções correlatas proporcionais, descritos na seção a seguir. 

 

5.3 Padrões 

 

Com base na revisão da literatura, voltada para as construções proporcionais, 

destacam-se dois grupos distintos de elementos conectores de cunho proporcional. São eles: à 

medida que/à proporção que e os constituídos pelas variações de quanto mais/menos... (tanto) 

mais/menos. Considera-se que esses dois grupos apresentam características particulares, o que 

motiva a formulação de diferentes hipóteses para cada um deles, o que será testado na etapa 

de análise de dados. Nesse sentido, define-se que à medida que e à proporção que são 

denominados, neste trabalho, como expressões conectoras, ao passo que quanto mais/menos... 

(tanto) mais/menos são denominados correlatores, seguindo o termo cunhado por Rosário 

(2012).  

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26641&ID=26512435
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O primeiro grupo, intitulado Padrão I, apresenta as expressões conectoras mais citadas 

em estudos de cunho tradicional. As orações que as exibem são nomeadas como orações 

subordinadas adverbiais proporcionais. Como forma de exemplificação, uma ocorrência do 

Padrão I está disposta a seguir:  

 

(6) A raiz primária possui três zonas distintas: a coifa, a zona de distensão ou de 

alongamento e a zona pilífera. A coifa forma uma espécie de capa protetora da zona 

meristemática apical e constitui-se de algumas poucas células. [A medida que morrem,] 

[estas células vão sendo continuamente substituídas por novas células.] A zona de 

distensão localiza-se imediatamente acima do ápice meristemático. Nesta região, as 

células produzidas pelo meristema encontram-se em estado de rápido alongamento. 

(19Ac:Br:Enc). 

 

 

Nesse dado, a expressão conectora à medida que demarca a relação entre os eventos 

morrer e a substituição contínua por novas células. Assim, o acontecimento de um implica o 

acontecimento do outro, ressaltando a interdependência entre as partes da construção. 

Em contrapartida, no segundo grupo, intitulado Padrão II, há dois correlatores, um na 

primeira parte (prótase) e outro na segunda parte (apódose). Tais construções são menos 

citadas em autores de abordagem tradicional, que se voltam, na maior parte das vezes, para a 

expressão conectora À medida que, veiculando sentido proporcional. Um exemplar de 

construção pertencente ao Padrão II pode ser verificado: 

 

(7) Acredito no paradoxo de que [quanto mais egoísta eu for com minha visão de arte], 

[mais generoso estarei sendo.] Olhem menos pra mim e mais para onde estou 

apontando. (19Or:Br:Intrv:ISP). 

 

 

Nessa ocorrência, o ato de ser mais egoísta está atrelado positivamente ao de ser mais 

generoso.  Devido aos duplos correlatores, a aplicação do conceito de correlação é mais 

evidente, uma vez que a interdependência coloca-se no nível estrutural, com a manifestação 

dos correlatores introduzindo prótase e apódose. Por outro lado, nas construções em que estão 

presentes à medida que e à proporção que, há hesitação quanto ao reconhecimento de uma 

estrutura correlata, pois a interdependência sintática proveniente da manifestação dos 

correlatores não está expressa, como ocorre no Padrão I. Com isso, em termos sintáticos, 

considera-se que os padrões apresentam comportamentos distintos, por isso a eles são 

vinculadas diferentes hipóteses, que são comprovadas, por sua vez, a partir de fatores de 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=23087&ID=16216083
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26557&ID=26410495
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análise particulares, explicitados na seção 4.4. Em comum, as construções do Padrão I e do 

Padrão II veiculam o sentido de proporção, o que incide no nível semântico-pragmático, 

relacionando os conteúdos proposicionais expostos em cada parte da construção, de modo a 

estabelecer a interdependência.  

Nas ocorrências do Padrão II, em alguns casos, é detectado um tipo peculiar de arranjo 

estrutural, em que o correlator que inicia a apódose nem sempre está exposto, como verificado 

a seguir:  

 

(8) Esses são alguns dos motivos que levam os médicos a aconselhar: não há razões para 

que os pais com filhos que fazem xixi fora de hora se 

desesperarem. [Quanto mais punida for a criança], [Ø o problema tende a se agravar]. 

"A técnica de premiar a criança quando ela não urina, em vez de puni-la quando faz xixi 

na cama, costuma dar muito mais certo", orienta Assumpção.(19N:Br:SP).  

 

 

Nessas construções, a ausência do correlator na apódose está identificada pelo símbolo 

Ø, que demarca a não manifestação do segundo elemento. Essas ocorrências são denominadas 

construções correlatas proporcionais não prototípicas, com base na definição sobre 

protótipos instituída por Taylor (1992). O autor utiliza essa noção para fazer referência a 

exemplares mais marginais de uma determinada categoria, o que configura o caso das 

construções proporcionais do Padrão II sem o segundo correlator expresso. Verifica-se que a 

não instanciação do segundo correlator não leva a perda semântica ou pragmática na 

veiculação do sentido proporcional, visto que é possível inferir o mais.  

Desse modo, por não atender completamente à definição sobre correlação prototípica 

proposta por Rosário (2012), reitera-se que esse tipo de construção representa uma forma não 

prototípica das construções proporcionais. O autor, no estudo voltado para construções 

correlatas aditivas, detecta estrutura semelhante, em que a ausência do segundo correlator está 

expressa pelo elemento ∆, haja vista o exemplo a seguir:  

 

• Aliás, esperamos uma ação do Estado e não só do governo – ∆ do Judiciário e do 

Ministério Público também. – 12/09/2009 
 

 

Conforme o autor define, ainda que não haja a manifestação do segundo correlator 

expresso, de maneira formal, verifica-se que há correlação. “Afinal, há dois elementos 

relacionados de forma que a prótase (iniciada por não só) prepara a apódose, que é iniciada 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=39470&ID=31155804
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pela presença de ∆”. (ROSÁRIO, 2012, p. 140). De forma semelhante, procede-se com as 

construções proporcionais que não apresentam o segundo correlator expresso, contudo, faz-se 

a distinção dos demais casos, denominando-as não prototípicas, por se afastarem da definição 

de correlação da qual se lança mão nesta dissertação.  

Com base nas diferenças estruturais pautadas, estabelece-se a divisão de dois padrões 

das construções proporcionais, o que naturalmente será testado a partir da análise de dados. O 

Padrão I é composto pelas construções instituídas por à medida que/à proporção que, e o 

Padrão II é composto pelas instituídas por quanto mais/menos... (tanto) mais/menos.  

A opção por dois grupos de construções e duas formas distintas de análise é motivada 

pela hipótese de que as construções do Padrão I configuram não orações subordinadas, como 

são tradicionalmente classificadas, mas construções correlatas, a partir da interdependência no 

nível sintático, o que será verificado por meio da investigação pautada nos verbos que as 

compõem.  Já nas construções do Padrão II, uma vez que a interdependência tanto estrutural 

quanto semântica é claramente manifesta, o intuito é demonstrar a produtividade dessas 

construções, o que está em desacordo com sua escassa menção em estudos de caráter 

tradicional. Nesse sentido, acredita-se que a distinta natureza dos elementos conectores que 

integram as construções proporcionais em seus dois padrões repercute no comportamento 

sintático das construções proporcionais. São descritos, em seguida, os critérios de análise 

destinados a cada padrão.  

 

5.4 Critérios de análise 

 

Na análise das construções que exibem as expressões conectoras que integram o 

Padrão I (à medida que e à proporção que), é focalizado o comportamento dos verbos que as 

instanciam. Por esse motivo, o critério central de investigação é a telicidade dos verbos. Essa 

noção aspectual, empregada por Moura Neves (2000), leva em conta a demarcação de finitude 

de uma ação ou evento. Desse modo, um verbo télico faz referência a um evento acabado, e 

um verbo não télico ou atélico a um evento inacabado, cujo fim não pode ser identificado.  

Há, entre os estudiosos, distintas nomenclaturas que levam em consideração o aspecto 

semântico dos verbos. Diez (1876) utiliza o nome de verbos imperfectivos e verbos 

perfectivos. Bello (1883) propõe os termos verbos permanentes (aqueles cujo atributo subsiste 

durando), e verbos desinentes (aqueles cujo atributo chegou à sua perfeição). Jaspersen (1924) 

refere-se ao par verbos não conclusivos/verbos conclusivos, denominados posteriormente por 
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Sten (1953) como verbos de fase e verbos de ação global, e por Bull (1960) como verbos não 

cíclicos e verbos cíclicos e, por fim, Garey (1957) confere-lhes o nome de verbos télicos e 

verbos atélicos. Essa última proposta compõe a denominação acolhida neste estudo, 

sustentada pelo recente emprego em Moura Neves (2000).  

Como aponta Castilho (2010), o que unifica os verbos atélicos é que o estado de coisas 

que eles descrevem envolve diferentes fases em sua execução. Assim, independente da 

nomenclatura empregada, o valor está na finitude das ações expressas pelos verbos. A escolha 

desse critério semântico tem como objetivo a verificação da natureza dos verbos que são 

licenciados nas construções proporcionais do Padrão I e a confirmação de que os verbos que 

constituem prótase e apódose apresentam naturezas semelhantes quanto à telicidade.  

No grupo de construções introduzidas por correlatores, denominado Padrão II, a 

análise volta-se não para a natureza dos verbos, mas para a demonstração de frequência type e 

token. Essa escolha é motivada pelo fato de a vinculação sintática estar aparente em razão da 

presença dos correlatores duplos na prótase e na apódose. Quando o segundo correlator não se 

apresenta, como é o caso das construções correlatas proporcionais não prototípicas, o 

ambiente sintático se encarrega de suprir a ausência. Nesse sentido, a interdependência 

própria da correlação faz-se evidente nas estruturas do Padrão II.  

No Padrão II, existe ainda a hipótese de analogização do type Quanto [mais] X, [mais] 

Y. A confirmação dessa conjectura é elaborada a partir do fator frequência, tendo em vista que 

esse type apresenta relevante produtividade no padrão. São levantadas, assim, as distintas 

estruturas que fazem parte do type em questão, desde construções em que há verbos expressos 

até construções em que os verbos não se manifestam visualmente. Considera-se que a 

hipótese de analogização somente pode ser plenamente comprovada com estudos de base 

diacrônica, contudo, objetiva-se, neste estudo de viés sincrônico, apontar indícios de 

mudanças construcionais via analogização.  

Assim, a opção por estabalecer dois padrões de construções proporcionais é motivada 

por julgar que a distinta natureza dos elementos conectores repercute no comportamento 

sintático das construções. No entanto, em termos semânticos e pragmáticos, considera-se que 

o sentido proporcional é veiculado em ambas as estruturas, que materializam diferentes 

formas de expor um conteúdo proporcional. Com isso, procede-se com o capítulo de análise 

dos dados, em que as diretrizes delimitadas no presente capítulo são aplicadas.  
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6 ANÁLISE DE DADOS 

 

No levantamento de dados empreendido no Corpus do Português, foram encontradas 

485 ocorrências de construções correlatas proporcionais, sendo 330 delas pertencentes ao 

Padrão I e 155 ao Padrão II, dispostas da seguinte forma: 

 

 

Tabela 1 - Microconstruções do Padrão I 

Microconstruções Frequência token 

           À medida que X, Y         298 

           À proporção que X, Y                      32 

        Total          330 

 

 

Tabela 2 - Microconstruções do Padrão II 

Microconstruções Frequência token 

Quanto [mais] X, [mais] Y        131 

Quanto [mais] X, tanto [mais] Y          7 

Quanto [mais] X, [menos] Y          7 

Quanto [menos] X, [mais] Y          5 

Quanto [mais] X, [Ø] Y          3 

Quanto [mais] X, tanto [menos] Y          1 

Tanto [mais] X, quanto [menos] Y          1 

            Total        155 

 

 

As tabelas 1 e 2 comprovam a viabilidade de organização dos dados em dois grandes 

grupos, a que se tem chamado até o momento de Padrão I e Padrão II. Com diferentes 

configurações e também taxas de produtividade, ambos veiculam o sentido de 

proporcionalidade, com especificidades singulares que os caracterizam. 

O Padrão I, a título de ilustração, pode ser exemplificado a partir das duas ocorrências 

apresentadas em seguida: 
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(9) Isto implica em dizer que desde 1994 (para os nove municípios habilitados à NOB-93) e 

a partir de 1998 (para todos os municípios) tanto a estrutura física da saúde como os 

recursos humanos existentes nos municípios (fossem eles da União, do Estado ou dos 

próprios municípios) passaram a ser, em termos de gestão, de responsabilidade dos 

Sistemas Municipais de Saúde constituídos. [A organização da estrutura das Secretarias 

Municipais de Saúde vai se desenvolvendo] [à medida que os Sistemas Municipais de 

Saúde vão se constituindo, ampliando-se e tornando-se mais complexos,] processo este 

muito relacionado ao porte de cada município. Pôde-se identificar 4 tipos de estruturas 

organizacionais, refletindo níveis progressivos de complexidade.  (19Ac:Br:Lac:Thes) 

 

(10) Raul dispusera-se a ouvir outras histórias de caçada, mas queria primeiro o repouso. 

Além disso, estava com fome. Desde a tardinha que não comia. - Inda uma légua - 

observou o guia, estirando o beiço. Sem uma palavra, puseram as montarias a 

galope. [O terreno melhorava] [à proporção que se iam distanciando das serras.] A 

pouco e pouco, surgiram árvores de bom porte, e adiante, na campina, as frondes das 

carnaúbas rebrilhavam sobranceiras. Raul consultou o relógio: sete e meia. Quase oito 

horas de viagem pràticamente sem descanso. Levou a mão ao alforje: nenhuma coxa de 

galinha, apenas farofa. Ananias percebeu-lhe o gesto de desânimo. - Daqui a pouco 

chegaremos. (19:Fic:Br:Carvalho:Somos). 

 

 

Em (9) e em (10), há duas construções proporcionais das quais fazem parte duas 

expressões conectoras distintas. Na primeira, tem-se à medida que e, na segunda, à proporção 

que. Na construção (9), a organização da estrutura das Secretarias Municipais de Saúde está 

ligada à constituição e ampliação dos Sistemas Municipais de Saúde, uma vez que A 

organização da estrutura das Secretarias Municipais de Saúde vai se desenvolvendo 

à medida que os Sistemas Municipais de Saúde vão se constituindo, ampliando-se e 

tornando-se mais complexos. Já em (10), o fato de o terreno melhorar está relacionado ao 

distanciamento das serras, pois o terreno melhorava à proporção que se iam distanciando das 

serras. Nesse sentido, o evento exposto na primeira parte das duas ocorrências vincula-se à 

ocorrência do segundo.  

O Padrão II pode ser ilustrado com base nas duas ocorrências abaixo, que representam 

duas das sete microconstruções encontradas.  

(11) Não quero com isso ofender ninguém. Mas conheço Hortência há largos anos e vejo-a 

sempre vitima de paixões. (Gesto de José) Vítima é o termo, porque as recebeu sempre 

com a mais glacial indiferença. José (alegre) - Com efeito? Belfort - Talvez por isso seja 

levado a estimá-la mais, como quem a 

defende. Não tem culpa a probezinha de causar paixões. [Mas quanto mais gélida se 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=25679&ID=18515487
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26220&ID=20247722


66 

 

faz,] [mais amores.] Provoca Amores? Não são amores, são loucuras. Já lhe contaram 

que antes de casar com o Vargas, Hortência foi a causa de duas mortes? José - Duas? 

(19:Fic:Br:Rio:Vargas) 

 

 

(12) Em conseqüência, qualquer usuário tenderá a fazer algum tipo de "confusão grafêmica" 

ao grafar um determinado morfema pela primeira vez. Na memorização do arbitrário, a 

repetição é a melhor aliada; logo, [quanto mais produtivo/freqüente um morfema,] 

[tanto menos provável errar sua grafia.] As desinências e morfemas derivacionais 

menos esdrúxulos têm, portanto, grafias extremamente estáveis para o usuário que já 

ancorou a ortografia na morfologia. (19Ac:Br:Lac:Thes) 

 

 

Em (11) e em (12), têm-se duas construções proporcionais introduzidas por correlatores, 

um no início da prótase e o outro da apódose: em (11), quanto mais e mais, e em (12), quanto 

mais e tanto menos. Na primeira ocorrência, o fato de estar gélida está vinculado de forma 

diretamente proporcional a causar amores, ou seja, o aumento de uma ação enseja o aumento 

da outra. Na segunda ocorrência, o fato de um morfema ser mais frequente está relacionado de 

forma indiretamente proporcional à probabilidade de errar sua grafia. Assim, o aumento do 

primeiro evento leva à diminuição do segundo, já que quanto mais produtivo/freqüente um 

morfema, tanto menos provável errar sua grafia. 

No Padrão I, o número de ocorrências da microconstrução À medida que X, Y é bastante 

superior à quantidade de dados da microconstrução À proporção que X, Y. São 298 

ocorrências do primeiro type no total de 330 dados do Padrão I. Já no Padrão II, o número de 

ocorrências da microconstrução Quanto [mais] X, [mais] Y é também superior, se comparado 

às demais microconstruções. São 131 dados desse type em um total de 155 do Padrão II. Com 

isso, os types À medida que X, Y e Quanto [mais] X, [mais] Y apresentam-se como os mais 

produtivos em seus respectivos padrões, dispostos em forma de porcentagem da seguinte 

maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26276&ID=25491196
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=25701&ID=19005905
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Gráfico 1 - Porcentagem de ocorrências das microconstruções instanciadas no Padrão I 

 

 

Esse gráfico demonstra em números percentuais a disposição dos dados do Padrão I, 

em que as ocorrências que apresentam a expressão conectora à medida que são muito mais 

frequentes do que as que apresentam à proporção que. O primeiro grupo representa 90% dos 

dados, ao passo que o outro, 10%.  

No Padrão II, ocorre situação semelhante, como evidencia o gráfico a seguir: 

Gráfico 2 - Porcentagem de ocorrências das microconstruções instanciadas no Padrão II 
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O gráfico 2 evidencia percentualmente que, no Padrão II, o type Quanto [mais] 

X,[mais] Y é bastante produtivo em relação aos demais, representando 82% dos casos. As 

outras instanciações do padrão representam de 6% a 1% do total de tokens atestados.  

Com base em Traugott e Trousdale (2013), as construções são convencionalizadas por 

meio da frequência de ocorrência, que, por sua vez, influencia a categorização. Nessa 

perspectiva, considera-se que os types À medida que X, Y e Quanto [mais] X, [mais] Y 

constituem membros centrais prototípicos em seus padrões, uma vez que são exemplares com 

alta produtividade em suas categorias, demonstrando que esses são usos convencionalizados 

pelos usuários da língua.  

Nos termos de Bybee (2003), os types prototípicos do Padrão I e do Padrão II também 

agregam a maior frequência token, tendo em vista que incorporam a maior quantidade de 

dados em suas categoriais, o que motiva a centralidade em seus respectivos padrões.  

Em outra análise, com base na frequência type, identifica-se que o Padrão I licencia 

somente dois types, instanciados pelas expressões conectoras à medida que e à proporção 

que, ao passo que o Padrão II licencia sete configurações distintas. Isso mostra que o Padrão 

II apresenta maior produtividade type em relação ao Padrão I. Por outro lado, a frequência 

token do Padrão I é superior à do Padrão II, visto que são 330 dados em comparação a 155. 

Esse fator demonstra que o Padrão I é mais recrutado no uso em relação ao II. No entanto, 

este último apresenta maior gama de aplicações.  

Desse modo, evidencia-se mais uma vez o comportamento distinto dos dois padrões 

apresentados, o que justifica a investigação pautada em fatores de análise diferentes. Nesse 

sentido, para um exame mais detido dos dois grupos, visto que a eles também se vinculam 

distintas hipóteses, o Padrão I e o Padrão II são analisados individualmente, a partir de suas 

ocorrências, nas seções a seguir.  
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6.1 Padrão I 

 

A análise dos dados expôs dois types de construções correlatas proporcionais nesse 

padrão. O primeiro é instanciado pela expressão conectora à medida que, e o segundo por à 

proporção que. Tendo em vista a investigação sob a ótica da correlação, lança-se mão do fator 

de análise pautado na telicidade verbal para detectar a interdependência sintática entre os 

verbos integrantes da prótase e da apódose.  

Com isso, uma vez que o exame da natureza dos verbos compõe o critério de análise 

deste padrão, são mapeados os tempos e modos verbais que fazem parte das construções 

proporcionais levantadas no corpus. No total de 330 ocorrências, foram identificadas 30 

configurações modo-temporais distintas dos verbos que compõem a prótase e a apódose, 

como exposto posteriormente:  
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Tabela 3 - Configurações modo-temporais do Padrão I 

Configurações modo-temporais 

do Padrão I Total 
Configurações modo-temporais 

do Padrão I Total 

1. [Presente] +[Presente] 
123 16. [Infinitivo] + [Futuro do 

Presente] 

3 

2. [Pretérito Imperfeito] + [Pretérito 

Imperfeito] 

56 17. [Verbo Auxiliar no Pretérito 

Imperfeito + Gerúndio] + [Verbo 

Auxiliar no Pretérito Imperfeito + 

Gerúndio] 

3 

3. [Presente] + [Verbo Auxiliar no 

Presente + Gerúndio] 

31 18. [Verbo Auxiliar no Futuro do 

Subjuntivo + Gerúndio] + 

[Presente] 

1 

4. [Verbo Auxiliar no Pretérito 

Imperfeito + Gerúndio] + [Pretérito 

Imperfeito] 

25 19.  [Presente] + [Pretérito Perfeito] 1 

5. [Verbo Auxiliar no Presente + 

Gerúndio] + [Verbo Auxiliar no 

Presente + Gerúndio] 

18 20. [Verbo Auxiliar no Pretérito 

Perfeito + Gerúndio] + [Pretérito 

Perfeito] 

1 

6. [Pretérito Imperfeito] + [Pretérito 

Perfeito] 

11 21. [Pretérito Perfeito] + [Verbo 

Auxiliar no Pretérito Perfeito + 

Gerúndio] 

1 

7. [Presente] + [Pretérito 

Imperfeito] 

10 22. [Verbo Auxiliar no Presente + 

Gerúndio] + [Pretérito Imperfeito] 

1 

8. [Futuro do Subjuntivo] + [Futuro 

do Presente] 

8 23. [Futuro do Subjuntivo] + 

[Verbo Auxiliar no Futuro do 

Subjuntivo + Gerúndio] 

1 

9. [Verbo Auxiliar no Pretérito  

Perfeito + Gerúndio] + [Pretérito 

Imperfeito] 

7 24. [Presente] + [Futuro do 

Presente] 

1 

10. [Gerúndio] + [Pretérito 

Imperfeito] 

6 25. [Verbo Auxiliar no Presente + 

Infinitivo] + [Presente] 

1 

11. [Pretérito Perfeito] + [Pretérito 

Perfeito] 

4 26.  [Pretérito mais que perfeito] + 

[Pretérito Perfeito] 

1 

12. [Pretérito mais que perfeito] + 

[Pretérito Imperfeito] 

3 27. [Infinitivo] + [Infinitivo] 1 

13. [Verbo Auxiliar no Pretérito 

Imperfeito + Gerúndio] + [Pretérito 

Perfeito] 

3 28. [Pretérito Imperfeito do 

Subjuntivo] + [Pretérito  Imperfeito 

do Subjuntivo] 

1 

14. [Gerúndio] + [Presente] 3 29. [Futuro do Pretérito] + 

[Pretérito Imperfeito do 

Subjuntivo] 

1 

15. [Presente] + [Futuro do 

Subjuntivo] 

3 30. [Verbo Auxiliar no Presente do 

Subjuntivo + Gerúndio] + 

[Presente] 

1 

Total                                              330 
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Dentre as trinta combinações distintas de tempos e modos verbais, cinco delas 

apresentam maior produtividade se comparadas às demais. Com isso, em razão da maior 

frequência e da elevada quantidade de arranjos atestados, opta-se por analisar as ocorrências 

pertencentes às cinco configurações mais frequentes. É preciso destacar que, dentre os trinta 

tipos de combinações verbais distintas, nem todas apresentam correlação télica ou atélica em 

sua composição. Contudo, considera-se que a hipótese desta análise não é enfraquecida, pois 

os casos mais frequentes condizem com a proposição, e os demais constituem uma pequena 

quantidade de ocorrências.  

Baseando-se nos valores percentuais, identifica-se que as construções em que os 

verbos estão no presente do indicativo representam aproximadamente 37% dos casos, uma 

vez que são 123 casos em um total de 330; as constituídas por verbos no pretérito imperfeito 

representam aproximadamente 17%, pois contam com 56 dados no total de 330. A partir 

disso, pode-se constatar que as formatações verbais com verbos plenos no presente e no 

pretérito imperfeito, se somadas, representam, 47% dos dados.  

Devido à diversidade de configurações verbais, são analisadas neste trabalho apenas as 

ocorrências que apresentam as configurações mais frequentes no Padrão I, ou seja, as cinco 

primeiras. São elas, respectivamente: [Presente do indicativo] + [Presente do indicativo]; 

[Pretérito imperfeito do indicativo] + [Pretérito imperfeito do indicativo]; [Presente do 

indicativo] + [Verbo auxiliar no presente do indicativo + gerúndio]; [Verbo auxiliar no 

pretérito imperfeito + gerúndio] + [Pretérito imperfeito do indicativo]; [Verbo auxiliar no 

presente + gerúndio] + [Verbo auxiliar no presente + gerúndio].  

A primeira configuração mais frequente é constituída por verbo no presente do 

indicativo, na prótase, e também verbo no presente do indicativo, na apódose, caracterizando 

uma construção em que a configuração verbal é espelhada, ou seja, os verbos pertencem ao 

mesmo tempo e modo. A seguir são expostas ocorrências desta natureza: 

[Presente do indicativo] + [Presente do indicativo] 

(13) Se considerarmos, por exemplo, o número de portadores de carga de um condutor e de 

um semicondutor, veremos que o número contido em um semicondutor é muito menor, 

resultando também em uma resistividade maior, e um fato curioso reside no coeficiente 

de temperatura da resistividade  do  semicondutor ser grande e negativo, o que faz com 

que, [a medida que a temperatura do semicondutor aumenta,] [sua resistividade 

diminui,] ao contrário da resistividade de um condutor normal, que obedece à Lei de 

Ohm. (19Ac:Br:Enc) 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=24587&ID=17009238
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(14) As necessidades artísticas de sua natureza se cifram no gramofone doméstico e nos 

cinemas urbanos ou do arrabalde em que reside. Faz coleção dos programas destes 

últimos e, com eles, organiza a sua opulenta biblioteca literária. [À proporção que 

sobe], [mostra-se mais carola]; não falta à missa, aos sermões, comunga, confessa-se e 

os padres e irmãs de caridade têm-no já por aliado. Ah! Quem o visse contar certas 

anedotas sobre padres, jogando o "truque", nos fundos da botica de sua terra.. História 

antiga! (19:Fic:Br:Barreto:Bruz) 

 

Na ocorrência (13), os verbos que compõem prótase e apódose são aumentar e 

diminuir, já em (14) são subir e mostrar-se. Estes verbos, em seus contextos de uso, 

encontram-se no presente do indicativo, o que marca uma ação transcorrida no momento da 

fala ou escrita ou uma ação habitual. Pode-se afirmar, desse modo, que os verbos no presente 

são considerados verbos atélicos, uma vez que caracterizam ações cujo fim não pode ser 

identificado. 

Em (13), a temperatura do semicondutor aumenta na mesma proporção que sua 

resistividade diminui; em (14), na mesma medida que o indivíduo sobe, mostra-se mais 

carola. As duas ações expressas pelos verbos em ambos os dados são interligadas 

semanticamente porque a ocorrência de uma leva à ocorrência da outra. A partir do critério da 

telicidade, pode-se também estabelecer a conexão sintática, levando em consideração que, 

nesses casos, verifica-se a correlação verbal, devido à similaridade temporal no presente, ao 

lado da não telicidade, pautada na não identificação do término dos eventos.  

As construções que fazem parte do Padrão I, tradicionalmente classificadas como 

orações subordinadas adverbiais proporcionais, apresentam características peculiares no que 

tange à sua natureza semântico-pragmática. O que se mostra na análise dessas construções é 

que os laços entre prótase e apódose são intrínsecos, visto que a proporção se dá entre o que é 

expresso em ambas as partes, ressaltando-se a interdependência entre elas. Assim, em um 

duplo movimento de conexão, as duas orações constroem a proporção, de tal modo que se 

torna inadequado denominar uma de principal e a outra de subordinada, como se houvesse 

uma hierarquia entre elas.  Tal relação é mais evidente no polo do sentido, contudo, pode ser 

verificada também sintaticamente, a partir da relação entre os verbos constituintes da 

construção, que em (13) e em (14), além de serem semelhantes, pois ambos estão no presente 

do indicativo, também apresentam a não telicidade como característica significativa.  

A segunda configuração verbal mais produtiva no Padrão I é constituída por verbos no 

pretérito imperfeito do indicativo tanto na prótase quanto na apódose: 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26270&ID=25317643
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[Pretérito imperfeito do indicativo] + [Pretérito imperfeito do indicativo] 

 

(15) Stephen e seus homens apertaram o cerco e isso deve ter contribuído para agravar a 

precária saúde de Key. Ele estava tenso, irritadiço, e não conseguia se concentrar no 

romance. [A medida que ele perdia suas forças,] [a tribo entrava em decadência.] Os 

guerreiros se diluíam às dezenas, as carroças desapareciam.. e as crianças, sem as mães, 

ficavam no abandono. Em novembro de 1940, - a situação se tornara 

insustentável. (19:Fic:Br:Costa:Sala) 

 

 

(16) Quando os adversários iam se separar, Yasumori gol-peou a espada do amigo com 

algumas pancadas curtas e rapidíssimas, transmitindo a todo o corpo de Masakado uma 

sensação de tremor que o desconcentrou. - O grilo - disse Yasumori, repetindo o gesto 

diante dos olhos espantados de Masakado. [A medida que a luta prosseguia,][ a fúria e 

o desconcerto de Masakado cresciam.] Yasumori parecia flutuar e seus gestos em nada 

se assemelhavam ao que Masakado havia aprendido durante anos. O treinamento se 

tornara inútil e as' dezenas de golpes com que ele tentava atingir Yasumori resultavam 

numa dança absurda. (19:Fic:Br:Costa:Sala)  

 

Em (15), os verbos são perder e entrar, e em (16) são prosseguir e crescer. Nesses 

casos, assim como em (13) e (14), há similaridade temporal, mas, desta vez, os verbos 

encontram-se no pretérito imperfeito do indicativo. Esse tempo expressa um fato que ocorre 

no passado, mas que não foi completamente terminado, o que converge com a noção de não 

telicidade. Da mesma forma como ocorre no presente, no pretérito imperfeito não é possível 

delimitar o fim da ação descrita, caracterizando-se novamente eventos atélicos.  

Em (15), a ação de perder as forças está totalmente relacionada ao fato de a tribo entrar 

em decadência, visto que uma ação leva a outra. Em (16), por sua vez, prosseguir está 

vinculado ao fato de crescer a fúria e o desconcerto. A correspondência entre os verbos 

ocorre tanto no tempo verbal – pretérito imperfeito do indicativo – quanto na atelicidade. 

Reitera-se que essa correlação modo-temporal é um fator estrutural importante para a 

sustentação da hipótese de que essas construções proporcionais podem ser agasalhadas no 

processo de correlação, tendo em vista que a interdependência pode ser mais facilmente 

notada no aspecto semântico.  

Como já observou Castilho (1968a), aparentemente, presente, pretérito imperfeito 

simples e gerúndio favorecem a emergência dos verbos imperfectivos, aqui denominados não 

télicos ou atélicos. Contudo, há casos em que não há a total coincidência entre os tempos 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26226&ID=20497194
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26226&ID=20504087
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verbais, e neles, o que se verifica, é a recorrência do uso de verbos de caráter atélico, ou seja, 

verbos em tempos como presente, pretérito imperfeito e forma nominal de gerúndio. 

Outra configuração verbal produtiva no Padrão I é formada pelo verbo da prótase no 

presente do indicativo e, na apódose, por verbo auxiliar no presente do indicativo seguido de 

gerúndio:  

[Presente do indicativo] + [Auxiliar no presente do indicativo + Gerúndio] 

 

(17) O imigrante e Maciel aproveitam os encontros para analisar a justiça brasileira, os 

brasileiros e seu patriotismo. A avaliação não é das melhores. O juiz impossibilitado de 

fazer justiça por uma série de circunstâncias observa que a decadência ali existente é um 

"misto doloroso de selvageria dos povos que despontam para o mundo, e do 

esgotamento das raças acabadas. Há uma confusão geral". Milkau crê que se pode 

chegar a algo melhor. Entretanto, [à medida que acompanha o definhar da amiga], [vai 

se deixando tomar pela tristeza]. Finalmente, numa noite, Milkau tira Maria da prisão e 

foge com ela, correndo pelos campos em busca de Canaã, "a terra prometida", onde os 

homens vivem em harmonia. (19:Fic:Br:Aranha:Canaa) 

 

(18)  Contudo, estas revoluções são antecedidas por uma atividade científica normal; esta se 

caracteriza pelo trabalho de uma comunidade científica a partir de um mesmo 

paradigma. Esta atividade volta-se, prioritariamente, para a resolução de enigmas. 

Contudo, [a medida que esta atividade se desenrola,][ vão aparecendo “furos” no 

paradigma vigente], ocorrências de fenômenos que este não um professor de ética. 

Estudou filosofia na Universidade de Leipzig, doutorando-se em 1663. (19Ac:Br:Enc) 

 

E, (17), os verbos que fazem parte da construção são acompanhar e a forma 

perifrástica ir no presente com deixar-se no gerúndio. Já em (18), os verbos são desenrolar e 

a forma perifrática ir mais desaparecer. Esta configuração verbal é a primeira dentre as mais 

produtivas em que os tempos verbais não são espelhados, ou seja, não são semelhantes, como 

ocorre na combinação [Presente do indicativo] + [Presente do indicativo] e também em 

[Pretérito imperfeito do indicativo] + [Pretérito imperfeito do indicativo]. Apesar de não 

serem espelhados, o tempo presente está representado na prótase e na apódose, na primeira 

parte, em forma verbal plena e, na segunda, como verbo auxiliar.  

O presente marca, como já mencionado, uma ação que se desenrola no tempo atual ou 

ação habitual, em que o fim da ação não é previsto, somente seu início. O gerúndio, por sua 

vez, demarca um evento em pleno andamento, algo que ocorre à medida que está sendo 

descrito. Com isso, também sinaliza uma ação cujo fim não é conhecido. O objetivo dessa 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26308&ID=19516949
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=23653&ID=16526657
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forma nominal é expressar um ato em continuidade, logo, pode-se afirmar que é uma forma 

nominal atélica, assim como o presente do indicativo.  

Em (17) e em (18) há a noção de ação em prosseguimento, uma vez que o processo de 

acompanhar o definhar da amiga é acompanhado por deixar-se tomar pela tristeza e o 

processo de a atividade se desenrolar está vinculado ao aparecimento de “furos”. Identifica-se, 

nesses dados, uma relação semântico-pragmática intrínseca entre prótase e apódose, visto que 

as ações descritas nas prótases e nas apódoses são interdependentes e se complementam, de 

modo que uma sem a outra não veicularia o sentido de proporção.  

Em seguida, são apresentados casos da quarta combinação verbal mais recorrente, 

constituída pelo verbo auxiliar no pretérito imperfeito mais gerúndio, na prótase, e pretérito 

imperfeito, na apódose.  

 

[Verbo auxiliar no pretérito imperfeito + gerúndio] + [Pretérito imperfeito do 

indicativo] 

 

(19) Ela não recusou, nem consentiu; cerrou a meio as pálpebras, sorrindo, e fugiu pelas 

aléias luminosas, cantando alto um trecho de ópera com o seu contralto magnífico, 

enquanto o sol a perseguia [com umas borboletas de ouro que se lhe iam pousando nos 

vestidos, nos cabelos, mais vivas, mais apagadas,] [à proporção 

que ela entrava em zonas de luz ou em zonas de sombra]. Lá dentro do hotel, o Coronel 

Juvenato chamara com um discreto " psiu " D. Adozinda, da porta do seu quarto, 

prudentemente aberta só a meio. E ela veio logo, com uma humildade nova na face, qual 

majestade decaída, que se sente sem mais forças nem prestígio para a conquista do 

áureo país da riqueza e fartura. (19:Fic:Br:Moncorvo:Luta) 

 

 

(20) E tem algo a ver com o treinamento, com a prova a que você foi submetido? - indagou 

Masakado, sentindo o coração bater mais fortemente. - Sim.. a idéia me surgiu quando 

eu comecei a pensar mais seriamente no significado daquela prova. 

[A medida que eu ia treinando,][ percebia que tudo se relacionava com a camélia que 

eu conseguira agarrar]. Não só com ela mas também com todas as outras camélias 

daquele muro, o jardim, o tanque, a Lua, as estrelas, o vento, a chuva, meu sobressalto, 

minha tensão, o sono, a exaustão, o desespero.. (19:Fic:Br:Costa:Sala)  

 

Nas ocorrências (19) e (20), assim como em (17) e (18), há a manifestação de verbos 

não espelhados, apesar de apresentarem o verbo pleno e o auxiliar no mesmo tempo verbal. 

Nesses exemplares, a coincidência ocorre com o pretérito imperfeito, e não mais com o 

presente. Por apresentar também o gerúndio, as ações descritas nessas construções incluem a 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26279&ID=25559187
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26226&ID=20502883


76 

 

ideia de continuidade, mas, desta vez, de uma ação no passado com seu fim não delimitado. 

Dessa forma, pode-se considerar também que os verbos que fazem parte das construções em 

análise têm caráter atélico, transmitindo ações em prosseguimento.  

Em (19), as borboletam pousavam concomitantemente à entrada da personagem em 

zonas de sombras, e em (20), o indivíduo entrava à proporção que percebia que tudo se 

relacionava à camélia. São eventos em andamento que tiveram seu início no passado, por isso 

o emprego do pretérito imperfeito. Aliás, na ocorrência (19), diferente das analisadas até o 

momento, a expressão conectora, neste caso, à proporção que, não introduz a prótase, mas a 

apódose. Para uma visão comparativa, apresenta-se novamente a ocorrência: 

• [com umas borboletas de ouro que se lhe iam pousando nos vestidos, nos cabelos, 

mais vivas, mais apagadas,] [à proporção 

que ela entrava em zonas de luz ou em zonas de sombra]. (19:Fic:Br:Moncorvo:Luta) 

 

A mobilidade da expressão conectora mostra-se possível neste caso de construções 

correlatas proporcionais do Padrão I. Ressalta-se que, por princípio teórico, alterações na 

forma necessariamente levam a alterações no sentido, por isso não se afirma que as 

construções que apresentam o correlator introduzindo a apódose são totalmente semelhantes 

às outras, uma vez que o aspecto formal repercute no sentido das construções.  Assim, pode-

se considerar que, nas construções proporcionais instanciadas por à medida que e à proporção 

que, a mobilidade das expressões conectoras, por vezes, ocorre, alterando, ainda que de forma 

discreta, os sentidos veiculados. Destaca-se que esse aspecto será ainda mencionado neste 

capítulo ao tratar do subprincípio icônico da ordenação linear.  

Em relação às correlatas instanciadas por à medida que e à proporção que, identifica-

se que a manifestação de somente um correlator também é um fator que, em princípio, levaria 

a uma precariedade no enquadramento do dado dentro do rol da correlação. No entanto, a 

proposta desenvolvida neste capítulo é a de que as relações semântico-pragmáticas nessas 

construções estão estabelecidas por conta da natureza proporcional, ao passo que as relações 

sintáticas podem ser verificadas com base na similaridade télica dos verbos constituintes da 

prótase e da apódose. Essa proposição pautada no estudo da telicidade está exposta com o 

objetivo de apontar indícios de que esse tipo de construção pode ser incluído no rol de 

construções correlatas proporcionais. Faltam os correlatores, mas há interdependência e 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26279&ID=25559187


77 

 

similaridade télica. Esses traços são suficientes para postular a ocorrência do fenômeno da 

correlação. 

A última configuração mais frequente a ser analisada é a constituída pela perífrase 

verbal formada por verbo auxiliar no presente do indicativo e verbo na forma nominal de 

gerúndio, na prótase, e verbo auxiliar no presente do indicativo e verbo na forma nominal de 

gerúndio, na apódose. Como se verifica a seguir: 

[Verbo auxiliar no presente + Forma nominal Gerúndio] + [Verbo auxiliar no presente + 

Forma nominal Gerúndio] 

 

(21) Não adianta desenvolver somente a parte de vôo se não tiver desenvolvido toda a 

estrutura. Temos informação de que o Ceará está desenvolvendo sua infra-estrutura e 

temos planos de, em breve, aumentar vôos para os Estados Unidos. Já temos vôos do 

Ceará para a Europa e, [à medida que o mercado vai crescendo] [também vamos 

aumentando, tanto na área internacional como nacional]. O Ceará começou a crescer 

agora no mercado doméstico. Parece que o brasileiro está descobrindo o 

Ceará. (19Or:Br:Intrv:Pov) 

 

 

(22) Na burocracia, a coisa é a mesma. Um empregado é mais competente do que outro, na 

matéria de montepio, porque aquele é engenheiro de minas e o outro não é 

nada. [À proporção que tal fato se vai dando], [o nível da instrução vai baixando]. Não 

é nesta nem naquela escola; é em todas. Essa página de doutor, dá panos para as 

mangas. Se o governo quisesse extirpar o mal, não deveria manter absolutamente esses 

cursos seriados. No que toca à instrução secundária, ainda poderia manter liceus, nos 

bairros, e, prover, de fato, a instrução secundária, no distrito, sem esquecer que o deve 

fazer também para as moças. (19:Fic:Br:Barreto:Urbana) 

 

Em (21) e (22), há novamente semelhança entre os verbos que fazem parte de prótase 

e apódose, caracterizando, assim, uma correlação atélica e temporal, como ocorreu nas 

combinações entre [Presente do indicativo] + [Presente do indicativo]; [Pretérito imperfeito 

do indicativo] + [Pretérito imperfeito do indicativo]. 

Essa configuração verbal tem como característica traçar uma ação em progresso, fato 

que é bastante relevante nas construções proporcionais, visto que o progresso da primeira 

ação em (21), o mercado crescer, e em (22), o fato se dar, leva ao progresso da segunda ação: 

aumentar e o nível da instrução baixar, respectivamente. Nesse sentido, é reforçada a ideia de 

que, nas construções proporcionais, há uma forte ligação tanto no campo semântico-

pragmático quanto no campo estrutural, motivada pela natureza atélica dos verbos. 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26486&ID=26330213
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26293&ID=26100509
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O presente e o pretérito imperfeito são tempos que marcam ações cuja conclusão não é 

definida, ao passo que o gerúndio é uma forma nominal que caracteriza ações em andamento. 

A alta produtividade de verbos com essas naturezas coincide com a definição de proporção 

como resultado da soma de duas ações contínuas e altamente integradas, em que o fim não é 

delimitado. Com isso, justifica-se a presença relevante de verbos atélicos, e em alguns casos, 

a semelhança modo-temporal entre os verbos da prótase e da apódose. Nesses casos, por 

haver semelhança total entre os verbos, a interdependência sintática fica mais evidente, no 

entanto, quando não há coicidência temporal, a semelhança atélica demarca a conexão 

estrutural.  

A partir do princípio de iconicidade e seu desdobramento em três subprincípios, pode-

se analisar de forma mais detalhada as construções proporcionais. No caso do Padrão I, o 

subprincípio de ordenação linear é relevante na análise das construções e sua aplicação é 

observada a seguir. Cabe lembrar que o subprincípio da ordenação linear postula que a 

informação mais importante tende a ocupar o primeiro lugar na cadeia sintática. Examina-se, 

a partir disso, os casos em que há inversão do correlator, como já foi descrito anteriormente.  

Na ocorrência em que à proporção que introduz a apódose e não a prótase, considera-

se, com base nesse subprincípio, que a informação que está junto à expressão conectora ganha 

destaque. Note-se que a construção em análise, veiculada em seguida, apresenta grande 

quantidade de informações na prótase, fazendo com que a constituição do sentido 

proporcional seja efetivado com a manisfestação de à proporção que.  

 

(23) Ela não recusou, nem consentiu; cerrou a meio as pálpebras, sorrindo, e fugiu pelas 

aléias luminosas, cantando alto um trecho de ópera com o seu contralto magnífico, 

enquanto o sol a perseguia [com umas borboletas de ouro que se lhe iam pousando nos 

vestidos, nos cabelos, mais vivas, mais apagadas,] [à proporção 

que ela entrava em zonas de luz ou em zonas de sombra]. (19:Fic:Br:Moncorvo:Luta) 
 

As informações veiculadas na prótase e mesmo antes dela são, neste caso, menos 

relevantes do que o conteúdo veiculado pela apódose. Desse modo, a essência do subprincípio 

da ordenação linear, de que a informação mais importante ocupa o primeiro lugar na cadeia 

sintática, é aplicada na segunda parte da construção, ou seja, na apódose. Nessa construção, 

portanto, entende-se que o foco está direcionado para a apódose, uma vez que a prótase 

prepara o surgimento da segunda parte, que firma o conteúdo proporcional. 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26279&ID=25559187
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Nesse sentido, a partir deste subprincípio, é possível afirmar que a mobilidade da 

expressão conectora é viável no Padrão I, contudo, a informação mais relevante da construção 

tende a ocupar um lugar de maior proeminência, que, nesse caso, é a apódose. Com isso, 

conclui-se que o deslocamento é possível, mas não é aleatório, uma vez que depende do foco 

que se pretende dar à construção, seja ele pautado na informação veiculada na prótase ou na 

apódose. O subprincípio de ordenação linear evidencia, então, uma aspecto importante sobre a 

mobilidade do correlator nas construções do Padrão I.  

Na expressão conectora à medida que, verifica-se menos transparência se comparada a 

quanto mais...mais, e suas variações, como quanto mais...tanto mais, quanto mais...menos, 

entre outras. A noção de proporção no Padrão II, seja ela diretamente proporcional – como em 

casos quanto mais...mais e quanto menos...menos − ou inversamente proporcional – como em 

quanto mais...menos e quanto menos...mais −, está manifestada pelos elementos icônicos mais 

e menos, o que não ocorre de forma tão transparente como em à medida que.  

Barreto (1999), em estudo sobre conectivos em viés diacrônico, pontua sobre à medida 

que:  

 

É, pois, fácil compreender que, por um processo metafórico, a conjunção, 

tendo por núcleo o substantivo medida, medição, limite expresse um valor 

semântico de proporcionalidade. A associação com a conjunção que parece 

ter sido causada por um processo analógico, como em, tantos outros casos. 

(BARRETO, 1999, p. 407) 

 

 

Essa percepção na relação entre o vocábulo “medida” e a noção de proporção pode ser 

detectada com base em estudos de natureza diacrônica, como o que foi empreendido pela 

autora, pois, a partir disso, constata-se a ocorrência do processo metafórico. No entanto, o 

falante não retoma o passado linguístico do conector, e por isso não tem acesso a essa relação 

analógica. Desse modo, verifica-se que, diferente da iconicidade claramente identificável em 

quanto mais...mais e variações, em à medida que, a noção de proporção é menos 

iconicamente transmitida, uma vez que o processo metafórico foi decorrente de associações 

que se deram no uso diacrônico da língua.  

No que se refere à expressão conectora à proporção que, bastante icônica, já que traz a 

palavra proporção em sua composição, Barreto (1999) afirma que, muito possivelmente, 

ocorre processo analógico semelhante ao de à medida que. Contudo, no corpus empregado 

pela autora, não são detectados casos com à proporção que. No presente estudo, são 
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detectados, mas em número muito inferior aos casos de à medida que (298 deste e 32 

daquele), o que demonstra a baixa preferência, no corpus utilizado, por construções 

instanciadas por à proporção que, ainda que mais icônico.  

No capítulo de Revisão da Literatura, em estudos de abordagens não tradicionais, é 

evidenciado que as construções instituídas por à medida que são relacionadas ao matiz 

semântico de tempo, como apontado por Azeredo (2013), Castilho (2012), Decat (2001), 

Raposo et alii (2013). Isso demonstra que a opacidade da expressão conectora, bem como seu 

percurso na diacronia da língua, leva a associações, inclusive a outras noções semânticas. 

Essas relações, principalmente com o matiz temporal, ocorrem no uso da língua em razão de 

processos metafóricos, o que demonstra que a baixa iconicidade de à medida que pode 

favorecer a sua associação com outros matizes semânticos. Nesse sentido, defende-se que a 

natureza de à medida que, se comparada aos correlatores do Padrão II, é mais opaca e, 

consequentemente, menos icônica.   

Em relação à associação da semântica de proporção à de tempo, Azeredo (2013) 

afirma que a proporção relaciona processos que se desenrolam ao mesmo tempo, como se 

evidencia a seguir: 

 

(24) Desse mesmo jeito, feito bicho ou homem do campo, embora não fosse nenhum dos 

dois, quem sabe por estar suspenso à beira do sono, por outras coisas também, assim o 

previ, antes de vê-lo. Dia após dia, no começo claro, e uma por uma de todas as estações 

de Pedro, antecipei. Depois, igual a essas nuvens dou-radas nas bordas e roxas no 

centro, que [à medida que o sol sobe ou desce, nasce ou morre], [vão transbordando 

lentas a escuridão do roxo em seu núcleo], enquanto o dourado se desfaz tão rápido que, 

se você piscar, num segundo ele já não está mais ali, e enquanto você se pergunta mas 

como? (19:Fic:Br:Abreu:Onde)  
 

 

Nessa construção, pode ser elaborada uma leitura temporal, pois enquanto a ação de 

nascer ou morrer do sol se processa, simultaneamente, as nuvens escurecem. São eventos que 

impulsionam um ao outro e que ocorrem no mesmo período de tempo. Constata-se, neste 

exemplar, uma forte conexão entre proporção e tempo, como também aponta Decat (2001), 

que atribui uma leitura temporal às proporcionais, afirmando que essa noção semântica indica 

simultaneidade ou coincidência de eventos.  Situação semelhante ocorre na construção em 

seguida: 

 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26210&ID=19763381
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(25) Imobilizado pelo medo, o pequeno se lembrava das feiticeiras descritas com tanta 

exuberância por Áurea, dos gritos que deveriam dar às sextas-feiras, quando montadas 

num cabo de vassoura iniciavam a viagem fatal. [Mas, à medida que fosse crescendo], 

[Sílvio iria compreendendo o segredo daqueles vultos que gemiam na sombra], pobres 

fantasmas que da fúria da vida não conservavam mais senão as máscaras chagadas - 

vítimas já transitando no escuro reino em que a morte domina. A voz do padre, vinda do 

púlpito, nada fazia senão aumentar o seu terror. (19:Fic:Br:Cardoso:Dias) 

 

 

Nesse dado, a noção de tempo é ainda mais perceptível porque as próprias ações 

descritas na construção implicam a passagem de tempo. O ato de crescer, que se dá a partir do 

transcorrer temporal, possibilita a compreensão de Sílvio. Desse modo, a passagem do tempo 

e a concomitância dos eventos compõem o foco da afirmação, constituindo eventos que se 

inter-relacionam temporalmente.  

Muitas vezes, esse comportamento das construções do Padrão I tem motivado autores 

que visam a descrever a língua a relacionar o matiz semântico de proporção ao de tempo, 

como o faz Castilho (2012), que trata as proporcionais como um subtipo das orações de 

temporalidade. O mesmo autor, baseando-se em Koch (1987), admite que as proporcionais 

constituem um subtipo das temporais, veiculando noção de tempo progressivo. Já Azeredo 

(2013) considera que, devido à forte relação semântica com a noção de tempo, as 

proporcionais representam uma especificação aspectual em que as ações veiculadas são 

desenroladas de forma contínua. O autor reforça, ainda, que à proporção que apresenta papel 

fundamental em articular a simultaneidade. 

Tendo em vista o posicionamento dos autores citados, julga-se que, como identificado 

nas duas últimas ocorrências, o matiz de tempo, em muitos casos, de fato, está presente no 

sentido proporcional. Entende-se que esse é um processo metafórico, uma vez que a noção de 

tempo é um sentido primário na língua, que, por sua vez, dá origem a outros sentidos, como a 

proporção, em sentido mais específico ou especializado. Ressalva-se que apenas um estudo de 

cunho diacrônico é capaz de tecer tais relações semânticas com maior precisão, contudo, essa 

é uma hipótese a ser levada em consideração, com base na forte conexão entre os matizes.  

Quanto a esse ponto, reitera-se, neste estudo, que a associação das construções 

proporcionais do Padrão I à noção de tempo é bastante pertinente e se faz notar mais 

claramente em casos como os últimos explicitados. Admite-se, assim, o conceito de tempo 

como uma concepção que se associa fortemente à ideia proporcional. A proporção veicula 

sentido de ações em progresso, que estão em processo de realização. Uma ação não procede 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26217&ID=20091230
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ou precede a outra, mas se relaciona a ela, ensejando sua realização. Como se identifica no 

estudo interdisciplinar do capítulo 1, a proporção mantém no estudo matemático a ideia de 

equilíbrio, de relação entre partes, gerando a razão. Da mesma forma, no âmbito artístico, a 

proporção está ligada à simetria, motivando um olhar voltado para as partes e, 

simultaneamente, para o todo.  

Baseando-se nas associações semânticas das construções proporcionais, a hipótese 

acerca da semelhança atélica dos verbos componentes das construções do Padrão I é reforçada 

como critério de análise devido à opacidade da expressão conectora. Nessa perspectiva, a 

similaridade atélica entre os verbos é um fator que corrobora para a ligação estrutural entre as 

partes oracionais, já que estabelece ligações sintáticas, tendo em vista que o sentido 

instaurado por à medida que é pouco ou não é evidenciado em razão da diacronia da língua.  

Ressalva-se que as noções semânticas, nas construções proporcionais e em quaisquer 

construções, não são transmitidas apenas pelos conectores, mas pelo contexto como um todo. 

Contudo, o conector é um importante elemento na veiculação de sentidos, já que também faz 

parte do contexto e contribui fortemente com sentido a ser atribuído à estrutura. Assim, a 

baixa iconicidade de à medida que motiva a forte conexão atélica entre os verbos, no sentido 

de reforçar as relações tanto sintáticas quanto semânticas da construção.  

De acordo com Bybee (2010), quando as construções são parcialmente esquemáticas, 

contêm posições abertas, os chamados slots, e algumas posições fixas preenchidas. Aplicando 

esses conceitos às construções proporcionais do Padrão I, entende-se que as posições já 

fixadas são ocupadas pelas expressões conectoras à medida que e à proporção que, que, ainda 

que possam se mover, introduzindo prótase ou apódose, necessariamente estão presentes em 

todos os types deste padrão. Já os slots, podem ser considerados os elementos variáveis que 

compõem as construções. Contudo, há de se destacar que todas as construções detectadas 

foram de caráter oracional. Desse modo, entre as posições abertas das construções 

proporcionais, há a demanda por elementos de base verbal na constituição deste padrão em 

análise.  

 Em relação à produtividade, pontua-se que, apesar de as construções instanciadas por 

à medida que serem muito produtivas, pode-se comprovar que o preenchimento de slots é 

parcialmente restringido, uma vez que as estruturas analisadas requerem verbos, 

principalmente de caráter atélico, como se pode conferir na análise de dados.  No entanto, esta 
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foi a única restrição verificada, o que motiva a alta frequência de uso das construções do 

Padrão I.  

Por último, com base no nível de composicionalidade, considera-se que as construções 

do Padrão I são parcialmente composicionais. Isso ocorre porque, como já apontado 

anteriormente por Barreto (1992), à medida que e à proporção que são resultantes de 

processos metafóricos, recuperados, principalmente na diacronia da língua. Com isso, 

entende-se que há um menor grau de transparência entre forma e significado nestas 

expressões conectoras. Entretanto, em relação aos demais membros que compõem a 

construção, como verbos e elementos nominais, há correspondência entre aspectos da forma e 

do sentido, já que o significado pode ser recuperado a partir de cada item componente. Por 

esses motivos elencados, as construções do primeiro padrão analisado são parcialmente 

composicionais.   

Dessa maneira, a partir da investigação das construções proporcionais do Padrão I, 

pode-se estabalecer evidências sobre a interdepêndencia sintática, com o intuito de identificar 

uma ligação entre forma e sentido, o que configura a hipótese que se pretende comprovar 

nesta análise. O prosseguimento da investigação será pautado no Padrão II, exposto em 

seguida. 

 

6.2 Padrão II 

 

Nesse padrão, a análise dos dados expôs sete types de construções correlatas 

proporcionais, que são descritos posteriormente. As hipóteses relacionadas a essas 

construções são voltadas para a comprovação da produtividade type e token e também para a 

investigação voltada para a mudança construcional via analogização com base no type Quanto 

[mais] X, [mais] Y.  

O total é de 155 ocorrências, sendo 131 de Quanto [mais] X, [mais] Y, compondo 82% 

dos casos, como já exposto no gráfico 2, aqui replicado.  
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Gráfico 2 - Porcentagem de ocorrências das microconstruções instanciadas no Padrão II 

 

 

O type mais produtivo do padrão é o instanciado pelo correlator quanto mais na 

prótase e mais na apódose. Além do fator frequência, essa combinação de correlatores tem se 

mostrado bastante produtivo em diversos tipos de estrutura, desde formações com todos os 

verbos expressos, inclusive com formatações complexas, até estruturas com verbos não 

expressos. Nessa etapa, a análise é voltada para as variadas configurações da microconstrução 

Quanto [mais] X, [mais] Y, com o enfoque voltado para a comprovação da alta produtividade 

do type em análise. Essa proposta tem o objetivo de atestar, ainda que sincronicamente, a 

analogização de Quanto [mais] X, [mais] Y e o consequente surgimento dos types do Padrão 

II a partir disso.  

É preciso ressaltar que se entende por estrutura complexa as formações que envolvem 

mais de uma oração, independente do tipo de conexão oracional, seja ela coordenada, como 

em (26), seja ela subordinada, como em (27), seja ela correlata, como em (28). 

 

(26) [Quanto mais velho fico], [mais leio e releio clássicos,] às vezes as mesmas páginas, 

repetidamente. (19N:Br:Cur) 

 

(27) [Quanto mais rápido abandonarmos a expectativa das pessoas que crêem em marchas 

para Brasília, como forma de solucionar esse problema (da reforma agrária)], [mais 

estaremos caminhando para solucioná-lo "], afirmou. (19N:Br:SCat) 

 

82%

6%

6%

3% 2% 1%

Microconstruções do Padrão II

Quanto [mais] X, [mais] Y

Quanto [mais] X, [tanto mais] Y

Quanto [menos] X, [mais] Y

Quanto [mais] X, [menos] Y

Quanto [menos] X, [tanto mais] Y

Quanto [mais] X, [Ø] Y

Quanto [mais] X, [tanto menos] Y

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=32949&ID=29078551
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=35982&ID=30465589
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(28) [Quanto mais preparado o investidor se julgar para operar, não só tecnicamente mas 

também pela qualidade e velocidade das informações econômicas e políticas que 

recebe][, mais rapidamente tenderá a operar]. (19N:Br:Recf) 
 

Em (26), identifica-se a apódose complexa, formada pela coordenação leio e releio 

clássicos. Já em (27), identifica-se a prótase complexa, constituída pela relativa que creem em 

marchas para Brasília, como forma de solucionar esse problema, ligada à matriz que a 

antecede. Por último, em (28), a prótase complexa é composta pelas correlatas aditivas ligadas 

por não só... mas também.  

Neste estudo, não há distinção entre o tipo de conexão oracional, mas denomina-se 

complexa a estrutura constituída por mais de uma oração. Isso é motivado pela intenção em 

mapear a alta produtividade do type, ilustrada pela variedade de elementos correlacionados 

pelos correlatores quanto mais e mais. Assim, a tabela em seguida evidencia as combinações 

de elementos com naturezas distintas:  

 

Tabela 4 - Configurações do Padrão II 

Prótase Apódose Quantidade 

Verbo codificado Verbo codificado 86 

Verbo não codificado Verbo codificado 15 

Verbo codificado Estrutura complexa 13 

Estrutura complexa Verbo codificado 8 

Estrutura complexa Estrutura complexa 6 

Verbo não codificado Verbo não codificado 3 

Total                                                                      131 

 

Em números percentuais, as distintas elaborações da microconstrução Quanto [mais] 

X, [mais] Y são dispostas da seguinte forma: 

 

 

 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=35469&ID=30286336
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Gráfico 3 - Porcentagem das configurações da microconstrução Quanto [mais] X, [mais] Y do 

Padrão II 

 

 

 

Tendo em vista tais dados, identificam-se seis diferentes configurações da 

microconstrução Quanto [mais] X, [mais] Y. A mais produtiva é formada por estrutura com 

verbo expresso na prótase e também na apódose, respondendo por 66% dos dados. Seguindo a 

mesma lógica empregada na análise das configurações modo-temporais do Padrão I, em que 

são examinadas as cinco formatações mais produtivas das trinta evidenciadas, no Padrão II, 

são investigadas mais detidamente as três configurações mais produtivas, que correspondem a 

87% dos casos. Serão expostos a seguir dois exemplares cujas partes apresentam os verbos 

expressos:  

 

Quanto [mais] X, [mais] Y 

 

(29) Meu teatro é pela saída do buraco, o dark dos anos 80, com essa propaganda toda do 

tédio e, pior, desses drogados chiques que a indústria da moda prega e eu acho o fim. 

Acredito no paradoxo de que [quanto mais egoísta eu for com minha visão de arte], 

[mais generoso estarei sendo.] Olhem menos pra mim e mais para onde estou 

apontando. (19Or:Br:Intrv:ISP) 

 

 

(30) Eu tenho alguns interlocutores. O mais importante deles é o Saer (o escritor argentino 

Juan José Saer, radicado em Paris). É um desses interlocutores contínuos, com quem 

tenho diálogos reais ou só internos, imaginários. É verdade 

66%

11%

10%

6%
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Configurações da microconstrução Quanto [mais] X, [mais] Y

Oracional + Oracional

Não oracional + oracional

Oracional + complexa

Complexa + oracional

Complexa + complexa

Não oracional + não oracional

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26557&ID=26410495
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que, [quanto mais um escritor avança], [mais sozinho ele fica]. No início, todo escritor 

tem relações intensas com outros escritores. Mas só no início. E temos a sensação de 

que estamos de acordo em muitos pontos, bem mais do que realmente estamos. 

(19Or:Br:Intrv:ISP) 

 

 

Em (29) e (30), têm-se duas construções cujos verbos estão manifestados. Na 

construção (29), a prótase é constituída pelo correlator quanto mais e pela forma oracional 

egoísta eu for com minha visão de arte, ao passo que a apódose é constituída pelo correlator 

mais e por generoso estarei sendo. Já em (30), a prótase é introduzida pelo correlator quanto 

mais seguido de um escritor avança, e a apódose por mais e sozinho ele fica. O sentido 

construído a partir dessas proporcionais evidencia ações em progresso, em que uma parte 

enseja a outra, tendo em vista que, em (29), ser egoísta com a visão de arte está atrelado a ser 

generoso e, em (30), ao passo que o escritor avança, gradativamente fica mais sozinho.  

Nessas construções, há a relação de interdependência semântica e sintática entre as 

partes, uma vez que a ligação de sentido entre as ações descritas e a elaboração produzida pela 

prótase reclama a presença da apódose. Com isso, ratifica-se a definição de proporção exposta 

no capítulo 1 como a “relação das partes de um todo entre si”, de acordo com o dicionário 

eletrônico Houaiss (2010). Nesse sentido, a proporção, de forma imanente, prevê a relação 

entre as partes que a compõem, uma vez que a própria natureza proporcional define essa 

característica.   

Em (31), identifica-se uma estruturação distinta, em que o verbo na prótase não está 

expresso:  

 

(31) Com o remanejamento do efetivo e o aproveitamento do Choque, a BM conseguiu 

reduzir as ocorrências policiais no Centro da Capital de 12.237 de janeiro a março de 96 

para 8.384 no mesmo período deste ano.' [Quanto mais policiamento na rua],[ mais 

segurança se tem], acredita o coronel Dilamar. Nas terças, sextas-feiras e mais um dia 

escolhido aleatoriamente, 250 soldados do Choque se incorporam aos 240 homens do 9º 

BPM na área central da Capital e em algumas vilas. (19N:Br:PA)  

 

Há, nessa ocorrência, uma construção formada pela prótase em que o verbo não se 

encontra codificado, e pela apódose em que o verbo ter está codificado. A primeira parte é 

introduzida pelo correlator quanto mais seguido de policiamento na rua, e a segunda por mais 

e segurança se tem. Nessa construção, assim como nas demais analisadas, a noção de 

interdependência semântica e sintática está presente devido à relação diretamente 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26773&ID=26694040
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proporcional entre o aumento de policiais na rua e o aumento da segurança. Isso ocorre em 

razão do próprio conteúdo proposicional, bem como pela natureza dos correlatores, que 

instanciam a relação de proporção contínua, em que o aumento da ação expressa na prótase 

leva ao aumento da ação da apódose. 

Ressalta-se que, como salientado no capítulo de Procedimentos Metodológicos, não se 

objetiva abordar o fenômeno da elipse verbal no âmbito das construções correlatas 

proporcionais do Padrão II. Desse modo, a escolha pela nomenclatura verbo codificado e 

verbo não codificado se justifica nesse sentido, uma vez que não cabe a este trabalho afirmar 

se há ou não há elipse, mas descrever a composição verbal das partes da construção, que, de 

fato, ora apresentam o verbo visualmente, ora não o apresentam. Considera-se que a questão 

da elipse verbal nas construções proporcionais compõe um campo de estudo a ser 

desenvolvido em investigações posteriores, tendo em vista que requer análises rigorosas sobre 

a própria definição de elipse, bem como a contraparte dos dados.  

Retomando o exame da construção (31), segundo Azeredo (2013), o esquema 

correlativo compõe uma forma enfática, em que a prótase cria uma tensão na apódose, 

exercendo, no caso das proporcionais, uma relação que subjaz a comparação e expõe uma 

causa e um efeito concomitantes. Tal leitura direcionada para as proporcionais do Padrão II, 

denominadas pelo autor como “forma enfática”, acrescenta a relação de causa e efeito na 

interpretação dessas construções. Essa perspectiva é profícua no exame das construções 

proporcionais e ratifica a relação de interdependência, pois simultaneamente a causa requer 

um efeito e vice-versa. Assim, na construção (31), a causa é o policiamento na rua, e o efeito 

disso é o aumento da segurança. Da mesma forma, em (32), verifica-se situação semelhante:  

 

(32) Nos domingos, feriados, São Paulo, São Bento e mortos, dias de rezar missa na capela 

da fazenda, Teodoro aparecia com a mulher e a filharada - somavam quatro mulatos e a 

donzela mulatinha. Sofia os prestigiava, sentava-se junto à negra, cobria-a de 

gentilezas. [Quanto mais Paulo Bento enriquecia], [mais Sofia paparicava a santíssima 

família]. Batéia se comprazia naquela amizade estranha: a cidade, original, destacava no 

universo com seu pároco casado, um milagre de Sofia. Teodoro concordava, inflamava-

se em discursos de louvor à benfeitora: - O Senhor abençoa os Andrade e Lima com 

mais terras e mais gado para proteger dona Sofia. (19:Fic:Br:Abreu:Santa)  
 

 

Em (32), o ato de Paulo Bento enriquecer constitui a causa para Sofia paparicar a 

santíssima família, que, por sua vez, compõe o efeito da primeira ação. Assim, um fato requer 

http://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=26211&ID=19794964
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o outro, exercendo relação semântica de proporção combinada à relação de causa e efeito. 

Admite-se, neste estudo, a perpectiva desenvolvida por Azeredo (2013) na interpretação das 

construções do Padrão II, em que emergem causa e efeito a partir do matiz semântico de 

proporção.  

A terceira configuração da microconstrução Quanto [mais] X, [mais] Y está exposta a 

seguir:  

 

(33) Até engenho de cana havia, dando açúcar e melado! Depois, ninguém sabe como, tudo 

aquilo se arrasou. O povo foi deixando de plantar, foi arranjando emprego na cidade. 

Começou a decadência com as barcas da Cantareira, 

[e quanto mais barca foi tendo] [mais gente foi desistindo do trabalho bruto na terra e 

procurando ofício mais maneiro no Rio.] Raro o sujeito como o pai dele, que teimava 

em plantar e colher, coisa de português cabeçudo, que não sabe viver sem uma enxada 

na mão, como o próprio velho dizia. Agora olhasse, era aquela tristeza: onde a lavoura 

dantes era a perder de vista, hoje somente deserto... livre daquele buraco preto onde a 

gente mora. (19:Fic:Br:Queirós:Galo)  
 

 

No dado (33), a prótase apresenta o verbo codificado e a apódose é complexa, formada 

por duas estruturas coordenadas entre si. A primeira parte é introduzida pelo correlator quanto 

mais e barca foi tendo, e a segunda por mais e gente foi desistindo do trabalho bruto na terra 

e procurando ofício mais maneiro no Rio. A apódose complexa demonstra que, neste caso, há 

uma maior quantidade de informações a serem veiculadas nesta parte, o que corrobora com o 

subprincípio de quantidade.  Esse subprincípio instaura que a quantidade de informações está 

atrelada à quantidade de forma. Nesse sentido, atendendo a esse subprincípio, a ocorrência 

(33) apresenta maior quantidade de forma na apódose, por trazer, nesta parte, maior conteúdo 

proposicional.  

Ocorre situação semelhante quanto à quantidade de informações veiculadas no dado 

(34): 

 

(34) Tentou o assalto, deixou-se prender, pôr o freio, montar, esvaziar. A opinião geral -e 

aliás alegre, era que Maria arruinaria o marchante selvagem. A sorte porém de Azevedo 

era intensa. [Quanto mais dava, quanto mais pagava], [mais ganhava]. Isso devia ter 

concorrido poderosamente para a paixão do animal, fetiche como todos os simples, e 

irritar Maria, inimiga dos pagadores como todas as boêmias. Azevedo empolgou-a 

inteiramente. (19:Fic:Br:Rio:Noite) 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26250&ID=21638434
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26287&ID=25783084
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Neste exemplar, evidencia-se que são correlacionadas três ações (dar, pagar e 

ganhar), sendo as duas primeiras correspondentes à prótase, e a terceira à apódose. A 

informação transmitida é a de que as duas primeiras atividades levam ao acontecimento da 

terceira, constituindo relação de causas e efeito. Os correlatores exercem papel icônico ao 

demonstrar o crescendum argumentativo, de modo que, discursivamente, instauram uma 

gradação, que, baseada na relação causa/efeito, tem como consequência o terceiro fato.  

A repetição de quanto mais corrobora essa ideia, visto que intensifica a progressão de 

fatos, pois as duas informações somadas ocasionam a terceira. O subprincípio de quantidade 

evidencia, então, que a quantidade de informação da prótase demonstra que o foco está no 

conteúdo veiculado nesta parte. Essas variações de Quanto [mais] X, [mais] Y evidenciam seu 

uso e seu potencial em ser modelo para analogização de outros types.   

A analogia, nos termos de Bybee (2010), atua na produção de novos enunciados com 

base no reconhecimento de outros já vivenciados em experiências discursivas anteriores. 

Nesta perspectiva, a produtividade assume papel fundamental, pois possibilita o acesso à 

microconstrução, motivado pela sua disponibilidade cognitiva para o uso. Isso ocorre porque, 

para servir de modelo para analogização, o type precisa estar disponível para seu pleno uso, e 

a frequência coloca-se como ponto fundamental nesse processo.  

Assim, Quanto [mais] X, [mais] Y ocupa esse lugar de type mais produtivo, 

correlacionando elementos de diversas naturezas, como evidenciado nas análises anteriores. 

Além disso, a ocorrência de types como Quanto [mais] X, [Ø] Y, evidenciam, mais 

iconicamente, o processo de pensamento analógico e analogização. Desse modo, tendo 

Quanto [mais] X, [mais] Y disponível cognitivamente para o uso, a emergência dos demais 

types pode ser vinculada a este primeiro padrão.  

A segunda microconstrução mais frequente, depois de Quanto [mais] X, [mais] Y, é 

Quanto [mais] X, tanto [mais] Y, por isso a seguir é examinado um exemplar dessa natureza. 

Nas microconstruções subsequentes, a intenção é demonstrar a produtividade a partir de 

distintos correlatores, transmitindo a noção de proporção. Por esse motivo, não são 

examinados os elementos correlacionados na prótase e na apódose, como feito com Quanto 

[mais] X, [mais] Y, que está atrelado à hipótese de analogização. 

Quanto [mais] X, tanto [mais] Y 
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(35) Em março de 1756, escrevia Voltaire aos irmãos Crame, seus editores: " Não posso 

deixar de agradecer-vos a honra que me dispensais, imprimindo as minhas obras; mas, 

nem por isso, sinto menos pesar por havê-las 

composto. [Quanto mais a gente se adianta em idade e conhecimentos], [tanto mais se 

arrepende de ter escrito.] Nenhuma das minhas obras me satisfaz; algumas eu quisera 

nunca as ter feito.. " Isto escrevia Voltaire, no apogeu da nomeada. Que direi eu dos 

meus opúsculos! Sem falsa modéstia - je m' en veux de n' avoir pas dit, d' avoir trop dit, 

d' avoir mal dit. Por que, nesse caso, continuar a escrever? Francamente, não 

sei. (19:Fic:Br:Rio:Momento) 
 

Nessa construção, a prótase é formada pelo correlator quanto mais e por 

a gente se adianta em idade e conhecimentos, e a apódose por e se arrepende de ter escrito. 

Diferente da microconstrução anterior, o segundo correlator vem acompanhado do elemento 

intensificador tanto, que reforça a contraparte da prótase, enfatizando a informação da 

apódose.  

Assim como nas demais ocorrências, tanto sintática quanto semanticamente, ambas as 

partes da construção relacionam-se no sentido de estabelecer a proporção na construção como 

um todo. O elemento tanto, nesta perspectiva, cumpre o papel de enfatizar essa relação 

diretamente proporcional, já que na mesma medida em que uma ação aumenta, a outra 

também o faz.  

Conforme apontam Mateus et alii (2003), a noção de proporção é mais clara quando 

os conectores são de natureza correlata, como é o caso de (35), ao passo que os conectores 

não correlatos, muitas vezes, são associados ao sentido temporal. Dessa maneira, as autoras 

demonstram que as construções do Padrão II veiculam de forma mais evidente o sentido 

proporcional se comparadas às do Padrão I.  

A terceira microconstrução mais frequente é a formada por Quanto [mais] X, [menos] 

Y. Este é o primeiro par de correlatores inversamente proporcionais, ou seja, que veiculam 

noções contrárias, instanciadas por mais e menos.  

 

Quanto [mais] X, [menos] 

 

(36) Assim como agora entendo que quis conhecê-lo a certa altura para parar de amá-lo, 

também tentei conhecê-lo, entender a qualquer preço o que ele era, para parar de 

escrever sobre ele, mas continuava escrevendo para conhecê-lo, o que era uma 

impossibilidade e um círculo vicioso. Por-que tudo era possível, todas as verdades. O 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26286&ID=25740121
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manuscrito ficou inacabado. Era só o esboço de uma coisa que escrevi por não 

compreender e que [quanto mais escrevia] [menos compreendia.] Ele me assustava. A 

certa altura, percebi que quanto mais avançava mais eu me perdia, que terminá-lo era 

dar um fim a mim mesmo. Tinha medo de que, se o publicasse, de alguma maneira 

selaria o meu futuro. (19:Fic:Br:Carvalho:Bebados) 
 

Esse dado apresenta a relação inversamente proporcional, visto que a prótase, 

introduzida por quanto mais, se combina à apódose, iniciada por menos. Esse tipo de estrutura 

requer um exercício intelectual mais complexo do usuário da língua se comparado aos usos 

diretamente proporcionais (quanto mais...mais/quanto menos...menos etc) em razão da 

combinação de elementos contrários. 

Partindo da hipótese de analogização de Quanto [mais] X, [mais] Y, pode-se 

considerar que, em princípio, os usuários da língua apresentam a necessidade de somar 

elementos, o que compõe uma operação mais básica, formando relações de proporção direta, 

o que, posteriormente, gera a necessidade de estabelecer relações de outras naturezas, como a 

exposta nessa microconstrução. Nesse sentido, a mudança construcional via analogização é 

recrutada como mecanismo de instanciação desse type.  

 

Quanto [menos] X, [mais] Y 

 

(37) Os generalistas recebem menos que os especialistas e, como escreveu o dr. Marc 

Foreman, em " O fim do paradigma: Crise no modelo americano de saúde ", se as 

HMOs provêem muita assistência, perdem 

dinheiro. [Quanto menos assistência prestarem], [mais ganham]. Medicina encarada 

como negócio em vez de se preocupar com o doente, preocupa-se com os resultados 

financeiros. Lá, como cá, tratar de velhos e doentes crônicos é um excelente negócio, 

ainda que as despesas sejam pagas pelo governo, a um custo diário baixo. (19N:Br:Cur)  
 

Em (37), verifica-se também a característica inversamente proporcional dos 

correlatores. A construção é composta pela prótase Quanto menos assistência prestarem e 

pela apódose mais ganham. Com base nos correlatores, lê-se que a diminuição da carência de 

assistência está vinculada ao maior ganho.  

Na perspectiva assumida nesta dissertação, assume-se que o comportamento 

linguístico é um reflexo de capacidades cognitivas, e a estrutura da linguagem, por sua vez, é 

uma manifestação dessas capacidades. Nesse sentido, o fato de vincular dois fatos 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26218&ID=20176029
http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=32864&ID=28987528
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inversamente proporcionais é resultado da necessidade comunicativa de estabelecer tais 

sentidos contrários.   

Langacker (1991) afirma que a gramática é um conjunto de princípios dinâmicos que 

se associam a rotinas cognitivas relacionadas ao uso, de modo que a construção do significado 

é negociada pelo falante no discurso. Isso se aplica ao surgimento de microconstruções deste 

padrão em análise, uma vez que são criadas a partir das necessidades do uso e da 

possibilidade da macroconstrução em alocá-las.  

A quinta microconstrução elencada é Quanto [mais] X, [Ø] Y. Nessa construção, 

encontra-se um exemplar não prototípico de construção proporcional em que o segundo 

correlator é omitido. Nesses casos, opta-se por apresentar o símbolo Ø para evidenciar a não 

codificação do correlator. 

 

Quanto [mais] X, [Ø] Y 

 

(38) Nota que seu pé direito é muito maior que o esquerdo, por isso, às vezes, tropeça e, 

quando monta, um estribo fica mais curto que outro. Sente um tremor não de medo mas 

de ânsia. A paciência nada mais é do que uma estratégia, [quanto mais madura], [Ø 

tende a desabrochar eficazmente]. Um punhado de idéias se lhe turbam a mente. 

Lembra ter lido, durante quase dez noites seguidas, Maquiavel. Afinal, qual era a 

mensagem do Príncipe: a astúcia do poder copulando com o querer? Queria Pombal 

ainda ficar só meditando, organizando o funil de sua trajetória. Uma outra vez batem à 

porta com delicadeza e insistência. (19:Fic:Br:Novaes:Mao) 
 

 

O dado (38) apresenta a prótase quanto mais madura e a apódose Ø tende a 

desabrochar eficazmente. Considera-se que a omissão do correlator não acarreta prejuízos 

semântico-pragmáticos à estrutura, uma vez que se pode inferir o sentido da construção pelo 

contexto. Esse type sustenta a hipótese de analogização, visto que se infere, na apódose, o 

correlator mais, formando a microconstrução Quanto [mais] X, [mais] Y e não outro, como 

menos, por exemplo. Isso ocorre em razão do contexto e também devido ao fato de a adição 

de elementos ser uma operação subjacente a outras. A partir dessa proposição, aponta-se que 

Quanto [mais] X, [mais] Y serve como base para o surgimento de outros types, tais como o 

não prototípico.  

Aplicando-se o subprincípio de ordenação linear, verifica-se que a supressão do 

correlator ocorre somente na apódose, ou seja, na segunda parte da estrutura correlata. Isso 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=26242&ID=21272110
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ocorre porque, sem o correlator na prótase, a noção de proporção não ficaria evidente, já que 

não iria ser elaborado o crescendum argumentativo, que dispõe o primeiro elemento a ser 

proprocionalizado e, em seguida, o elemento proporcionalizador. Desse modo, não 

aleatoriamente, somente o segundo correlator pode ser omitido, já que o primeiro é essencial 

para o sentido proporcional. Assim, de acordo com o princípio de ordenação linear, de fato, a 

informação central ocupa o primeiro lugar na cadeia sintática, visto que é na prótase e não na 

apódose que essa informação é explicitada, fato que possibilita a ocorrência de exemplares 

não prototípicos.  

A mesma característica é observada em ocorrências prototípicas: o primeiro elemento 

apresenta maior valor informacional e, por isso, ocupa o primeiro lugar. No entanto, a 

possibilidade de não expor o segundo correlator, como ocorre nas não prototípicas, 

materializa o subprincípio de ordenação linear, pois demonstra que, apesar da ausência do 

mais, a capacidade de elaborar o valor proporcional sem o segundo correlator efetiva-se.  

Seguindo essa lógica, a leitura de Azeredo (2013) que expõe a relação causa e efeito 

pode novamente ser evocada. Ao aplicar o subprincípio de ordenação linear, compreende-se 

que a noção de causa precisa estar explicitada iconicamente, inclusive com a manifestação do 

correlator, ao passo que o efeito está, de alguma forma, pressuposto à causa já exposta e, por 

isso, não exige formalmente a expressão do segundo correlator. 

Desse modo, apesar de não apresentar o segundo correlator, essa estrutura deve ser 

considerada uma construção correlata, ainda que não prototípica, tendo em vista que tanto 

estrutural quanto semanticamente as duas partes são interdependentes. Vale ressaltar que essa 

microconstrução mostrou-se pouco produtiva no levantamento realizado, o que reforça seu 

caráter não prototípico. 

A aplicação do subprincípio de integração também é produtiva na análise das 

construções proporcionais não prototípicas, pois evidencia a forte conexão entre prótase e 

apódose.  Essa ligação é imbricada de tal forma que possibilita ao falante suprimir o segundo 

correlator, e ainda assim a noção diretamente proporcional é elaborada (um aumenta à medida 

que o outro aumenta), sem consideráveis prejuízos semânticos. Dessa forma, esse princípio 

demonstra-se produtivo ao evidenciar que a informação que está mentalmente próxima 

coloca-se sintaticamente próxima, sem a imprescindibilidade de manifestar o correlator, 

levando a uma integração maior entre os enunciados. Relação semelhante ocorre a seguir: 
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(39) Também por volta da puberdade, segundo Assumpção, o indivíduo já aprendeu a 

enfrentar melhor os eventos desagradáveis de sua vida, o que contribui para o 

desaparecimento do distúrbio. # Esses são alguns dos motivos que levam os médicos a 

aconselhar: não há razões para que os pais com filhos que fazem xixi fora de hora se 

desesperarem. [Quanto mais punida for a criança], [Ø o problema tende a se agravar]." 

A técnica de premiar a criança quando ela não urina, em vez de puni-la quando faz xixi 

na cama, costuma dar muito mais certo ", orienta Assumpção. "As pessoas estão 

comemorando nas ruas e consideram a queda da cidade uma boa notícia", disse uma 

fonte. (19N:Br:SP) 

 

Também, nesse caso, é suprimido o correlator da apódose, que, por sua vez, pode ser 

recuperado com base nas informações contextuais. Nesse sentido, a ação de punir a criança 

está relacionada ao aumento do problema, configurando mais uma vez um exemplar de 

construção correlata proporcional não prototípica. Da mesma forma, identifica-se que a não 

manifestação do correlator expõe uma forte integração tanto sintática quanto semântica entre 

os constituintes oracionais.  

É válido destacar que, nas duas ocorrências não prototípicas, detecta-se a presença do 

verbo tender, que favorece a interpretação pautada no sentido diretamente proporcional, uma 

vez que demonstra a tendência positiva em relação à ação expressa na prótase, ou seja, a 

ocorrência de um fato levando à ocorrência de outro. Verifica-se que o próprio verbo tender é 

icônico no sentido de sustentar uma leitura pautada na adição de fatos que levam ao sentido 

proporcional. As construções correlatas não prototípicas não configuram usos recorrentes, 

uma vez que o corpus conta com apenas três casos, contudo, todos apresentam a característica 

de suprimir o correlator mais, que pode ser recuperado com base na análise das construções. 

Traugott e Trousdale (2013) distinguem o pensamento analógico da analogização. O 

primeiro motiva a mudança e precede a analogização, ao passo que o segundo é um 

mecanismo de mudança em que há alinhamentos e combinações de sentido e forma antes não 

existentes. Trazendo tais conceitos para a análise, pode-se considerar que Quanto [mais] X, 

[Ø] Y é produto de pensamento analógico, por demonstrar mais claramente sua relação com 

Quanto [mais] X, [mais] Y. Já as outras microconstruções, atuam como resultado da 

analogização, pois nelas há correlações de sentido e forma novos, como nos types em que há 

correlatores inversamente proporcionais.   

Nesse sentido, defende-se a hipótese de analogização a partir da grande produtividade 

de quanto mais...mais (131 dados no total de 155), bem como na análise pautada no princípio 

de iconicidade. Os correlatores quanto mais...mais são bastante icônicos no sentido de revelar 

http://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/2008/x4.asp?t=39470&ID=31155806
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os sentidos elaborados na construção. Dessa maneira, as variações quanto mais...menos, 

quanto menos...mais, quanto mais... Ø são, de acordo com a hipótese de analogização, 

resultado da alta produtividade, aliada à forte iconicidade proporcionada pelo elemento mais. 

A sexta microconstrução do Padrão II é Quanto [mais] X, tanto [menos] Y 

 

Quanto [mais] X, tanto [menos] Y 

 

(40) Em conseqüência, qualquer usuário tenderá a fazer algum tipo de " confusão grafêmica 

" ao grafar um determinado morfema pela primeira vez. Na memorização do arbitrário, 

a repetição é a melhor aliada; logo, [quanto mais produtivo/freqüente um 

morfema], [tanto menos provável errar sua grafia]. As desinências e morfemas 

derivacionais menos esdrúxulos têm, portanto, grafias extremamente estáveis para o 

usuário que já ancorou a ortografia na morfologia. A ponto de chegar a erros como 

"(ele) possue" (cf." [ele]."), um caso de hiper-regularização, ou de " regra sem 

cabimento " 80. (19Ac:Br:Lac:Thes) 
 

 

Em (40), tem-se uma construção formada pela prótase quanto mais 

produtivo/freqüente um morfema e pela apódose tanto menos provável errar sua grafia. 

Novamente, são dois correlatores de natureza inversamente proporcional, sendo o da apódose 

acompanhado do elemento intensificador tanto, o que reforça a relação inversamente 

proporcional. Essa microconstrução, apesar de não muito frequente, uma vez que foi 

encontrada em apenas um único caso, evidencia o potencial do Padrão II em originar novos 

types a partir da microconstrução Quanto [mais] X, [mais] Y.  

Essa possibilidade de gerar novos types está relacionada ao princípio da gramática 

emergente, apontada por Hopper (1987). A instanciação de padrões evidencia que a gramática 

da língua é negociada na fala e, por esse motivo, está intimamente relacionada a estratégias de 

construção do discurso. Desse modo, a gramática não pode ser considerada um produto 

acabado, mas em constante transformação, motivada por fatores comunicativos e cognitivos, 

o que pode ser comprovado com a emergência de microconstruções.  

Por fim, a sétima microconstrução do padrão é Tanto [mais] X, quanto [menos] Y: 

 

Tanto [mais] X, quanto [menos] Y 

 

(41) Por sua parte a imprudente, fascinada pelo prestígio daquele homem, caminhava para 

ele como a fina agulha de aço para um grande pedaço de imã. As mulheres não se 

http://www.corpusdoportugues.org/x4.asp?t=25701&ID=19005905
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emendam, e [tanto mais amam] [quanto menos devem amar]. Com o perigo, 

aumentava o encanto da paixão. Não amar, quando se recebeu do céu uma alma feita 

para o amor, é privar-se, a si e a outrem, de uma grande felicidade. Seria como uma 

laranjeira que não florescesse com medo de pecar, - como dizia Stendhal, um escritor de 

então. (19:Fic:Br:Lopes:Donas) 
 

Esse é um caso particular dos types do Padrão II, pois é o único que apresenta a 

prótase introduzida por tanto mais e a apódose por quanto menos. Além dos correlatores em 

posições distintas das verificadas até o momento, esses elementos ainda veiculam uma noção 

inversamente proporcional, pois tanto mais amam quanto menos devem amar.  

As demais microconstruções têm a prótase introduzida por quanto mais ou quanto 

menos, o que leva a crer que a ocorrência (41) exibe seus correlatores de forma invertida. Essa 

organização, incomum às construções correlatas analisadas, demonstra que, no nível de 

gradiência dos exemplares mais prototípicos, que são os instanciados por Quanto [mais] X, 

[mais] Y, para os menos prototípicos, pode-se considerar Tanto [mais] X, quanto [menos] Y 

uma instanciação menos prototípica, ou seja, afastada do prototípico Quanto [mais] X, [mais] 

Y. O fator produtividade corroba a ideia de que é um exemplar inovador e que ainda é pouco 

reproduzido, tendo em vista a ocorrência de somente um caso. Contudo, ainda que o 

posicionamento dos correlatores seja distinto, ainda é veiculada a ideia proporcional, o que 

justifica considerar Tanto [mais] X, quanto [menos] Y uma instância das construções 

proporcionais.  

Em relação ao critério de esquematicidade, as construções do Padrão II são, assim 

como as do Padrão I, parcialmente esquemáticas, pois licenciam distintos elementos em sua 

estrutura. No entanto, com exceção das construções não prototípicas e da sétima 

microconstrução, as posições dos correlatores são fixas, atendendo à configuração Quanto 

mais/menos... (tanto) mais/menos. Os slots, como verificado na análise de Quanto [mais] X, 

[mais] Y, podem ser preenchidos por estruturas em que os verbos estão expressos ou não, 

apesar de as estruturas que apresentam verbos expressos serem mais produtivas.  

 Já a produtividade do Padrão II, mostra-se bastante relevante em Quanto [mais] X, 

[mais] Y, o que fortalece a hipótese de analogização. As construções deste type que 

apresentam maior produtividade token são as licenciadas por estruturas em que os verbos 

estão expressos. No Padrão II, há, ainda, uma elevada produtividade type se comparada ao 

Padrão I, que apresenta sete types em comparação a dois do outro.  

http://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=26273&ID=25429359
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 Ressalta-se que uma das hipóteses desta dissertação volta-se para atestar a 

produtividade das construções do Padrão II, a despeito das escassas citações em estudos de 

cunho tradicional. Com isso, tendo em vista a alta produtividade type combinada à alta 

produtividade token, considera-se que as proporcionais instanciadas por quanto 

mais/menos...(tanto) mais/menos configuram usos produtivos na língua, o que não justifica as 

reduzidas menções em estudos tradicionais, uma vez que essas construções veiculam o 

sentido proporcional, assim como as do Padrão I.  

 As construções do Padrão II são mais composicionais, principalmente se equiparadas 

ao Padrão I, que apresenta o correlator à medida que como mais produtivo, cuja transparência 

de sentido é relativizada. No Padrão II, os correlatores − quanto, mais, tanto, menos – 

transparecem seus sentidos, de forma icônica, expondo as relações direta e inversamente 

proporcionais.  

Nas análises do Padrão I e do II, em que foram explorados dados reais de fala e 

escrita, busca-se estabelecer uma visão holística da língua, incorporando semântica e 

pragmática, e rejeitando a autonomia de algum nível linguístico. O presente estudo baseia-se 

na concepção de que a língua está submetida a pressões comunicativas do meio no qual se 

insere, o que reflete em sua estrutura linguística. Desse modo, são estabelecidos também os 

vínculos entre forma e sentido das construções, adotando, nesse sentido, a própria definição 

do termo construção.   

A partir da investigação empreendida nos Padrões I e II, pode-se tecer a estrutura da 

hierarquia construcional da proporcionalidade. Essa arquitetura é pautada nos seguintes 

níveis: domínio funcional, macroconstrução e microconstrução. Dentre esses níveis, o 

domínio funcional é o único que não é dotado de forma, ao passo que os demais são dotados 

de forma e sentido, como especificado pela definição de construção elaborada por Traugott e 

Trousdale (2013). Em seguida está disposta a arquitetura construcional:  
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Esquema 3 – Domínio funcional, macroconstruções e microconstruções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa hierarquia construcional, o nível do domínio funcional é denominado 

Proporcionalidade, que, como Teixeira e Rosário (2016) afirmam, compõe um nível com alta 

abstração e múltipla possibilidade de codificação linguística. Esse nível engloba as 

macroconstruções do Padrão I e do Padrão II que, apesar de apresentarem comportamentos 

sintáticos distintos, veiculam o sentido proporcional. Assim, o domínio funcional é o nível 

que abarca as diferentes manifestações sintáticas de construções proporcionais, uma vez que 

se volta para o sentido estabelecido.  

No nível seguinte, são estabelecidas as duas macroconstruções das construções 

proporcionais: a do Padrão I (À [medida /À proporção] que X, Y), e a do Padrão II (Quanto 

[int.] X, [int.] Y). Esse nível construcional é o primeiro que demarca as diferenças sintáticas 

entre os padrões elaborados, o que motiva a distinção em dois grupos. Isso ocorre porque, na 

macroconstrução, o aspecto formal é necessário, uma vez que ao termo construção subjaz a 

vinculação entre forma e sentido.  

Proporcionalidade 

À [medida/proporção] que X,Y 

 

        

Quanto [int.] X, [int.] Y 

À medida que X, Y 

À proporção que X, Y 

 

 

Quanto mais...mais 

Quanto mais...tanto mais 

Quanto mais...menos 

Quanto menos...mais 

Quanto mais... Ø 

Quanto mais...tanto menos 

Tanto mais...quanto menos 
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Nesta pesquisa, na instauração da hierarquia construcional, o nível das 

mesoconstruções não pôde ser identificado.  Essa possibilidade é apontada por Teixeira e 

Rosário (2016, p. 11):  

 

A adoção do conceito de domínio funcional no âmbito da Linguística 

Funcional Centrada no Uso, dentre várias vantagens, permite uma visão mais 

precisa da hierarquização construcional da gramática, tendo em vista que 

nem todos os fenômenos linguísticos são fácil e elegantemente 

esquematizados em três níveis: esquema, subesquema e microconstrução.  

 

 

Assim, ilustrando a ponderação dos autores, verifica-se que, nas construções correlatas 

proporcionais, as mesoconstruções – também referenciadas pelo termo subesquema − não são 

estabelecidas, pelo menos, não de forma precisa como ocorre com as macroconstruções e 

microconstruções. O fato de não exibir o nível das mesoconstruções pode, inclusive, ser uma 

característica própria das construções proporcionais. Tal fato revela pistas sobre a necessidade 

de estudos futuros voltados para a possibilidade ou não de apresentar o nível 

mesoconstrucional. Contudo, nesta investigação, admite-se que o domínio funcional das 

construções correlatas proporcionais não apresenta o nível das mesoconstruções, 

manifestando, dessa forma, os níveis de macro e microconstruções. 

Por fim, no nível microconstrucional, são estabelecidos dois types no Padrão I e sete 

types no Padrão II, conforme está ilustrado no esquema 3 anteriormente apresentado.  

Considera-se que essa hierarquia construcional revela a estruturação das 

proporcionais, que exibem características formais distintas, motivando a postulação de dois 

padrões, mas que convergem na veiculação de um mesmo conteúdo proporcional. 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.   

Ao examinar dados do português em uso, identifica-se que a perspectiva adotada 

converge com o conceito de que a estrutura da língua emerge à medida do seu uso, e de que a 

gramática está em constante adaptação. Nesse sentido, a instauração dos níveis domínio 

funcional, macroconstrução e micronconstrução são resultado da análise dos construtos e, por 
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isso, são eficientes no intuito de captar os comportamentos dos usos efetivos das construções 

proporcionais, bem como dos domínios mais abstratos que os licenciam.  

Destaca-se também a abordagem holística dos usos linguísticos, baseada não apenas 

nos itens, pois estes não ocorrem de maneira isolada, mas também nas relações contextuais. 

Com isso, instaura-se que a estrutura linguística é derivada de processos cognitivos gerais, 

que possibilitam os usos concretos da língua.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste epílogo da pesquisa, é necessário levantar as reflexões obtidas a partir da 

investigação desenvolvida ao longo do trabalho, com o objetivo de atestar a comprovação das 

hipóteses, assim como identificar a confirmação dos objetivos delimitados.  

As hipóteses desta pesquisa estão retomadas a seguir:  

• Nas construções do Padrão I, a interdependência sintática pode ser identificada com 

base na correspondência no nível da telicidade entre os verbos que fazem parte da 

construção. 

• As construções proporcionais do Padrão II, apesar de precariamente abordadas em 

estudos tradicionais, que privilegiam a menção ao Padrão I, compõem um uso 

produtivo para estabelecer a noção de proporção na língua.  

• Nas construções do Padrão II, pressupõe-se que há a analogização do type Quanto 

mais...mais, do qual derivam outros types pertencentes ao padrão. 

 

Voltando-se para a primeira hipótese, nas construções do Padrão I, identifica-se que os 

verbos constituintes de prótase e apódose apresentam similaridade atélica. As cinco 

configurações mais frequentes nas construções proporcionais desse padrão apresentam seus 

verbos nos tempos do presente e do pretérito imperfeito, variando como verbo pleno ou 

auxiliar, ao lado da forma nominal de gerúndio. Tais tempos verbais e forma nominal 

figuram, aspectualmente, como eventos atélicos, representando ações em progresso, cujo fim 

não é identificável. Nesse sentido, a noção de ações em desenvolvimento condiz com a 

própria definição de proporção, que prevê a relação de equilíbrio entre as partes e o todo.  

No que tange à segunda hipótese, as construções do Padrão II, apesar de pouco 

mencionadas em estudos de cunho tradicional, apresentam frequência type e token 

representativas. A frequência token evidencia que, dentre as 330 ocorrências de construções 

proporcionais, 155 delas configuram casos do Padrão II. Já a frequência type evidencia que 

sete microconstruções são licenciadas pela macroconstrução Quanto [int.] X, [int.] Y. Assim, 

identifica-se que a escassa referência, em abordagens tradicionais, a casos desse padrão deve-

se mais pela natureza dos correlatores, que suscitam uma abordagem sobre a correlação como 

procedimento sintático, ao lado da coordenação e da subordinação, do que pela invalidação 
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dos correlatores nas construções proporcionais, visto que o uso ratifica a recorrência do 

paradigma.  

Em relação à terceira hipótese, a analogização de Quanto [mais] X, [mais] Y é 

sustentada a partir do fator produtividade, uma vez que as ocorrências dessa microconstrução 

compõem 131 casos no total de 155 atestados no corpus em análise. Além disso, o princípio 

de iconicidade corrobora essa visão, tendo em vista que a soma de fatos, traduzida pelo 

elemento mais, configura um matiz semântico primário, subjacente a outros. Nesse sentido, 

mais veicula uma noção básica na língua, de forma icônica. Dessa forma, possibilita seu pleno 

uso, acarretando, consequentemente, maior produtividade, o que gera, analogicamente, o 

surgimento de types como quanto mais...menos, quanto menos...mais. A ocorrência do type 

quanto mais... Ø, por sua vez, evidencia o pensamento analógico, que precede a analogização 

e deriva na ocorrência dos demais types.  

Os objetivos traçados, nesta pesquisa, são apresentados novamente a seguir:  

 

• Demonstrar que as construções correlatas proporcionais apresentam características 

sintáticas e semântico-pragmáticas que as afastam da categorização tradicional de 

subordinadas adverbiais proporcionais.  

• Analisar qualitativa e quantitativamente as ocorrências que integram os dois padrões 

das construções correlatas proporcionais.  

• Propor a hierarquia construcional das construções proporcionais, pautada em 

diferentes níveis de abstração. 

 

Considera-se que, com base na análise de dados, aliada aos pressupostos teóricos da 

LFCU, pode-se atestar que as construções proporcionais figuram no rol de construções 

correlatas, tendo em vista a interdependência sintática e semântico-pragmática no Padrão I e 

no Padrão II. Esses grupos, apesar de exibirem características sintáticas distintas, guardam 

relações de interdependência em suas estruturas, seja pela presença de correlatores, como no 

Padrão II, seja pela similaridade atélica entre os verbos, como no Padrão I.  

Esse primeiro objetivo está totalmente relacionado à hipótese central da pesquisa, que 

se pauta na ideia de que as construções proporcionais, em suas distintas manifestações, fazem 

parte do grupo das construções correlatas, distinguindo-se do tradicional processo de 
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subordinação. Nesse sentido, os demais objetivos − a análise qualitativa e quantitativa dos 

dados e a proposição da hierarquia construcional − conferem uma nova leitura às construções 

proporcionais, distanciando-as da leitura tradicional, em que há uma oração principal e outra 

subordinada a ela, além da atribuição ao conector de todo o valor semântico expresso nas 

orações.  

Com o objetivo de analisar e descrever o comportamento das construções correlatas 

proporcionais, a partir da representação de Croft (2001), delimitam-se características gerais 

das construções proporcionais:  

 

Quadro 3 - Propriedades das construções correlatas proporcionais 

POLO CONTEÚDO             TRAÇOS 

FORMA 

 

 

 

Sintática 

 

Padrão I: relativa mobilidade. 

Padrão II: baixa mobilidade (somente no type tanto mais 

X quanto menos Y). 

Morfológica 

 

Padrão I: correlação atélica entre os verbos. 

Padrão II: capacidade de correlacionar elementos com 

verbos codificados, não codificados e estruturas 

complexas. 

Fonológica 

Padrão I: grande quantidade de massa fônica na 

expressão conectora. 

Padrão II: menor quantidade de massa fônica, por serem 

elementos correlatos. 

CONTEÚDO 

 

 

 

Semântica 

 

Padrão I e II: interdependência, noção de equilíbrio, 

relação de parte e todo. 

Padrão I: aproximação ao matiz de tempo. 

Padrão II: aproximação ao matiz de causa e efeito. 

Pragmática 

 

Padrão I: expõe de forma menos enfática o sentido 

proporcional 

Padrão II: expõe de forma mais enfática o sentido 

proporcional. 

Discursivo-

funcional 

Padrão I e II: menor frequência de uso. 

 

 

O quadro evidencia a semelhança semântica na veiculação do conteúdo proporcional e 

demarca as diferenças no âmbito da forma entre os padrões identificados, demonstrando as 

relações entre forma e conteúdo no estudo das proporcionais. Tal representação tem o intuito 

de retratar as características das construções em cada nível da língua, de modo a descrever a 

construção proporcional em suas variadas camadas linguísticas.   
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Com base nos níveis da forma, identifica-se que, no âmbito sintático, o Padrão I expõe 

maior mobilidade, tendo em vista a possibilidade de alteração de posicionamento das 

expressões conectoras. Por outro lado, no Padrão II, essa característica é observada somente 

em um caso. No âmbito morfológico, evidencia-se, no Padrão I, a correlação atélica entre os 

verbos que compõem prótase e apódose, ao passo que, no Padrão II, manifesta-se a 

capacidade de correlacionar elementos com verbos codificados, não codificados e estruturas 

complexas. Ainda no campo da forma, as características fonológicas das construções 

proporcionais, no Padrão I, determinam grande quantidade de massa fônica na expressão 

conectora, em razão de sua própria composição. Já no Padrão II, há menor quantidade de 

massa fônica, visto que são elementos correlatos. 

No âmbito do conteúdo, a semântica das construções proporcionais exibe em ambos os 

padrões a noção de interdependência, pautada no equilíbrio e na relação de parte e todo. Mais 

especificamente, no Padrão I, aponta-se a aproximação ao matiz de tempo e, no Padrão II, 

pontua-se a aproximação ao matiz de causa e efeito. Por esse motivo, considera-se que, no 

nível pragmático, o Padrão I expõe uma forma menos enfática do sentido proporcional se 

comparado ao Padrão II, que apresenta correlatores mais icônicos, introduzindo prótase e 

apódose. Por fim, entende-se que as construções correlatas proporcionais apresentam menor 

frequência de uso, caso comparadas a matizes semânticos mais primários como o de adição e 

o de tempo. Isso ocorre porque a proporção, apesar de presente em diversos campos do 

conhecimento, é uma noção menos recrutada do que as já mencionadas.  

Como produto da análise das construções, também é resultado desta pesquisa a 

composição da hierarquia construcional formada pelos níveis domínio funcional, 

macroconstrução e microconstruções. Essa hierarquia configura uma proposta de análise das 

construções proporcionais, apoiada na investigação dos dados de pesquisa.  

Assim, acredita-se que esta dissertação contribui para os estudos sobre construções 

proporcionais, bem como para os estudos sobre a correlação de uma forma geral. Evidencia-se 

que uma gama de possibilidades para realização de trabalhos futuros está manifestada. Temas 

como a elipse verbal nas construções do Padrão II, a elaboração de investigações diacrônicas 

para efetiva comprovação da hipótese de analogização do type Quanto [mais] X, [mais] Y e o 

estudo voltado para o nível mesoconstrucional compõem roteiros para análises posteriores. 

Nesse sentido, considera-se que a presente pesquisa configura a abertura para estudos mais 

aprofundados sobre as construções correlatas proporcionais.  
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