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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo detectar os padrões funcionais desempenhados pelas 

construções conformativas oracionais (CCOs). Em termos formais, pode-se representar a 

CCO da seguinte maneira: {[SC][SM]}, ou seja, {[segmento conformativo] + [segmento 

matriz]}. A análise se dá com base em pressupostos da Linguística Funcional Centrada no 

Uso (LFCU), que se origina da apropriação de alguns postulados da Linguística Cognitiva por 

parte da Linguística Funcional. De acordo com os postulados da LFCU, a gramática de uma 

língua é produto da interação de fatores sociais, cognitivos e internos à língua. Aqui, toma-se 

o conceito de construção (GOLDBERG, 1995; TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) que 

abrange desde unidades simples, como morfemas, até unidades complexas, como se propõe 

aqui para os tradicionais períodos compostos. Destaca-se também o fato de Croft (2001) 

afirmar sobre a possibilidade de polissemia de construções: significados podem se originar de 

outros mais gerais por meio de analogia. Empreendeu-se análise sincrônica em corpus 

constituído de dados escritos reais, retirados da Revista Poli – Saúde, Educação e Trabalho. 

Exploram-se 48 edições da revista, de onde se detectam 243 tokens de CCOs. Com base na 

análise desses constructos, evidenciam-se quatro funções semântico-pragmáticas, quais sejam: 

validadora, referencial, explicativa e atributiva. A ordem da estrutura construcional 

{[SC][SM]} pode sofrer modificações dependendo da relação funcional que desempenha em 

determinados contextos. Trata-se de um caso de polissemia construcional, tendo em vista que 

não se identifica uma contraparte formal específica para cada função descrita.    

 

Palavras-chave: hipotaxe adverbial; conformidade; construção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to detect the functional patterns performed by the conformative clause 

constructions (CCCs). In formal terms, the CCC can be represented, as follows: {[CS][MS]}. 

The order of this structure can undergo modifications depending on the functional relation 

which it performs in certain contexts. The analysis is given by the assumptions of the Usage-

Based Functional Linguistics, which has its origins in the appropriation of some postulates of 

Cognitive Linguistics through Functional Linguistics. According to the FLCU’s postulates, 

the language’s grammar is the product of the interaction among social, cognitive and internal 

factors related to the language. Here, is taken the concept of construction (GOLDBERG, 

1995, TRAUGOTT and TROUSDALE, 2013), which includes simple units, such as 

morphemes, and others, as complex, as are proposed here for the traditional compound 

sentences. It is also highlighted the fact that Croft (2001) affirms the possibility of 

constructions’ polysemy: meanings can be originated from others, more general, through 

analogy. Synchronic analysis was undertaken in corpus constituted by real data, clipped from 

Poli – Saúde, Educação e Saúde. It explores 48 editions of the magazine, where 243 tokens of 

CCCs are detected. Based on these constructs’ analysis, there are four functions evidenced, 

such as: validative, referential, explanatory and attributive. This is a case of constructional 

polysemy, which there is not a specific formal counterpart identified for each function 

described. 

Keywords: adverbial hypotaxis; conformity; construction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho vincula-se ao Grupo de Pesquisa Conectivos e Conexão de 

Orações, liderado pelo Prof. Dr. Ivo da Costa do Rosário. O grupo, com sede na Universidade 

Federal Fluminense (UFF), tem interesse em aspectos relacionados tanto ao processo de 

integração de orações quanto a conectivos e, embora se filie teórico-metodologicamente à 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), busca aprofundar as discussões sobre o 

assunto por meio de bibliografia diversa.  

 As pesquisas sobre orações em língua portuguesa têm permeado as agendas 

acadêmicas dos estudos em linguagem. A máxima simplificação com que se tem, ao longo de 

uma tradição, tratado do assunto nas gramáticas prescritivas justifica sua recorrência. Em 

geral, a tradição descreve as orações dando ênfase ao seu processo de vinculação, dividindo-o 

em dois polos – subordinação e coordenação – que se distinguem por estabelecer ou relação 

de dependência ou independência, noções que podem estar relacionadas tanto a critérios 

sintáticos, quanto semânticos e pragmáticos.  

 Por um lado, a Gramática Tradicional – modelo de descrição da língua voltado para o 

ensino escolar que tem como base uma abordagem filosófica (MARTELOTTA, 2009) – 

cumpre o seu papel de tentar padronizar a descrição linguística e garantir que os falantes se 

compreendam em um dado momento histórico. Por outro, deixa algumas lacunas no que se 

refere às complexidades flagradas na língua, observadas por linguistas empenhados em 

descrevê-la em seu curso natural de desenvolvimento. Assim, alguns estudiosos, à luz dos 

pressupostos da Linguística Funcional (LF), especialmente da LFCU, têm-se dedicado a 

descrever os fenômenos linguísticos a partir do uso. 

 Os estudos têm evidenciado, de fato, que as gramáticas tradicionais não dão conta de 

descrever todos os complexos envolvendo orações porque, por exemplo, o conceito de 

independência é discutível, é difusa a separação entre subordinação e coordenação (ABREU, 

1997) e porque nas gramáticas normalmente se usam orações extraídas de textos literários ou 

exemplos inventados, não retirados do uso (CARVALHO, 2004).  

 Dentro desse grande campo profícuo de estudos, focalizam-se aqui as orações 

conformativas, que tradicionalmente estão inseridas no grupo das chamadas orações 

subordinadas adverbiais. Encontra-se pouca informação sobre essas orações nas gramáticas 

tradicionais. Em alguns casos, o estudo da noção de conformidade fica restrito à apresentação 
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de uma lista de conjunções conformativas, sem ser desenvolvido nas seções dedicadas às 

orações (ALMEIDA, 1964, KURY, 1972, ROCHA LIMA, 1972). As parcas informações 

percebidas ensejam uma análise mais detida sobre a construção conformativa oracional em 

língua portuguesa. 

 De antemão, deve-se destacar que a expressão da noção de conformidade pode ser 

consubstanciada em uma série de diferentes estruturas morfossintáticas. O foco desta pesquisa 

é o conjunto das orações conformativas. Nesse sentido, é fundamental que se estabeleça uma 

distinção entre oração conformativa e construção conformativa. 

 Construção conformativa é compreendida, nesta pesquisa, como a reunião de um 

segmento matriz mais um segmento conformativo. Tanto um segmento quanto o outro podem 

ser preenchidos por uma sequência oracional ou não. A construção conformativa engloba a 

tradicional oração subordinada adverbial conformativa sem se restringir a ela. A seguir, 

alguns dados extraídos do corpus, com destaque no segmento conformativo:  

 

(1) [Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), entidade patronal do 

setor], a produção mineral no Brasil cresceu 550% entre 2001 e 2011. Os dados, 

confirmados pelo Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas (Ibase), dão a 

dimensão do lugar de destaque da atividade no modelo de desenvolvimento 

implementado no país: nesses mesmos dez anos, um salto na participação da 

indústria mineral extrativa na composição do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

elevou seu percentual de 1,6% para 4,1%. [Poli, n. 38, 2015, p. 4] 

 

(2) A Petrobras, que é de longe a empresa que mais puxa o investimento do país, 

com repercussões em vários setores da economia, também está com um problema 

muito sério e isso prejudica os investimentos, aponta. Para ele, a previsão de 

crescimento negativo para o ano que vem, [conforme preveem as consultorias 

privadas], ou mesmo o crescimento pequeno de 0,2% projetado pelo governo não 

jogam a favor de uma melhoria no mercado de trabalho.  [Poli, n. 42, 2015, p. 17] 

 

(3) Essa brutalidade não está ausente nos movimentos sociais. [Como salienta a 

autora], mesmo no MST – que entende desde sua origem a importância da 

participação feminina em todas as etapas da luta pela terra, incluindo ocupações e 

enfrentamentos com a polícia – a discussão sobre gênero era mal vista até meados 

dos anos 1990: “apesar de toda a experiência vivida nos períodos de ‘luta’, após a 

obtenção da terra, era comum que as mulheres voltassem aos seus papéis anteriores, 

subordinadas aos homens” (p. 120). [Poli, n. 46, 2016, p. 32] 

 

(4) O documento foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, mas ainda vai ser 

analisado também em seminários realizados nos estados. [Segundo afirmaram os 

representantes da pasta na cerimônia de entrega desta segunda versão], houve 

mudanças significativas nos conteúdos das diversas áreas, de forma a esclarecer 

pontos criticados. No entanto, o desenho da base não mudou. [Poli, n. 45, 2016, p. 

22] 
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 Em (1), trata-se de um segmento conformativo não oracional (“Segundo o Instituto 

Brasileiro de Mineração (Ibram), entidade patronal do setor”). Esse tipo de construção, sem 

verbo, não se enquadra nos estudos gramaticais normativos sobre a conformidade, pois essa 

noção é somente estudada no âmbito do período composto. Em geral, os gramáticos abordam 

o elemento de conexão que introduz essas construções denominando-o preposição acidental 

ou atípica. 

  Nos exemplos (2), (3) e (4), há segmentos conformativos oracionais, visto que são 

estruturas dotadas de verbos, respectivamente preveem, salienta e afirmaram. São dados que 

estão dentro do escopo deste trabalho. Contudo, são distintos e guardam especificidades entre 

si, visto que nem sempre as orações conformativas indicadas se referem a toda porção 

denominada “oração principal”.  

  Em (2), por exemplo, o escopo da oração conformativa é focal, visto que não atinge 

completamente a oração principal, mas apenas uma parte dela, ou seja, refere-se apenas a “a 

previsão de crescimento negativo para o ano que vem”. Em outras palavras, a oração 

conformativa está ligada não a outra oração no sentido pleno do termo, mas a um segmento 

não oracional, a uma parte da oração. 

  Em (3), o escopo da oração conformativa é muito mais amplo que uma oração 

“principal” ou matriz. Trata-se de uma ligação supraoracional, tendo em vista que a oração 

conformativa “como salienta a autora” liga-se à informação codificada em outras orações 

subsequentes, que constam no parágrafo. 

  Por fim, em (4), há uma estrutura mais canônica de construção conformativa 

oracional, tendo em vista que uma oração conformativa se liga a uma única oração principal. 

Esse é o tipo de configuração normalmente abordado pelas gramáticas normativas, que 

apresentam a ligação de orações como uma relação sempre instanciada entre uma única 

oração principal e uma única oração subordinada. 

  Esses dados iniciais servem para ilustrar como a expressão da conformidade é 

multifacetada em língua portuguesa. O Esquema 1 ilustra as suas múltiplas formas de 

configuração morfossintática. Por uma questão de recorte de pesquisa, a análise aqui 

empreendida está focalizada em casos como os descritos em (2), (3) e (4). 

  O esquema a seguir busca ilustrar essas quatro diferentes configurações 

morfossintáticas para a expressão da conformidade: 
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Esquema 1 – Construções Conformativas  

 

 

 Essas considerações iniciais apresentam o mote deste trabalho. Diante do exposto, 

dentre tantas questões importantes acerca desse objeto de pesquisa, cabe a pergunta: as 

construções conformativas oracionais (CCOs) em língua portuguesa desempenham funções 

ainda não descritas detalhadamente, sobretudo pela tradição gramatical? A hipótese aqui 

levantada é que as CCOs apresentam elementos que codificam componentes semântico-

pramáticos diversos
1
. Em outras palavras, supõe-se que fatores de ordem formal possibilitam 

a instanciação de CCOs com variadas funções e usos na língua em uso.  

 Este trabalho está fundamentado nos pressupostos da LFCU. As pesquisas filiadas a 

essa corrente teórica procuram analisar a língua em contextos reais de uso, buscando 

empreender uma análise não apenas formal, mas também semântico-pragmático-cognitiva dos 

fenômenos linguísticos. Na perspectiva da LFCU, as construções caracterizam-se por terem 

um elemento formal e um componente semântico. Assim, indaga-se: caso sejam encontradas 

funções diversas para as CCOs, deve haver contraparte formal em igual número para tais 

funções (cf. TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013)?  

 Portanto, a fim de responder a essas perguntas, o principal objetivo é detectar as 

funções que as CCOs desempenham em língua portuguesa, dependendo do contexto em que 

estejam inseridas. Outros objetivos compõem esta pesquisa:  

                                                           
1
Aqui, faz-se diferenciação entre elemento e componente, conforme Croft (2001). Elemento está ligado a forma, 

ao passo que componente, a significado.  
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 Analisar qualitativa e quantitativamente as ocorrências de CCOs no corpus; 

 Descrever as CCOs do ponto de vista semântico-pragmático; 

 Classificar os padrões funcionais desempenhados pelas CCOs;  

 Observar se, para cada padrão funcional, há um equivalente formal que codifique 

especificamente a função.  

 

 Os próximos capítulos deste trabalho são descritos a partir de agora. No capítulo 1, 

apresenta-se a revisão bibliográfica empreendida no curso desta pesquisa. Inicia-se pela 

exposição sobre a hipotaxe adverbial, passando pela diferenciação entre as noções de 

conformidade, comparação e modo, que frequentemente estão sobrepostas, até chegar à 

revisão sobre as hipotáticas conformativas. Essa revisão abrange gramáticas tradicionais e 

descritivas até trabalhos mais inovadores.  

 No capítulo 2, são estabelecidos os fundamentos teóricos da pesquisa. Apresentam-se 

os conceitos importantes para este trabalho, como construção, e categorias e princípios da 

LFCU que servem de instrumento para descrição e análise dos dados, como iconicidade, 

analogia, entre outros. 

 Os procedimentos metodológicos estão expostos no capítulo 3. Nesse capítulo, 

caracteriza-se o corpus de análise (Revista Poli – Saúde, Educação e Trabalho), explicitam-se 

os critérios de análise e os dados descartados ao longo da pesquisa.  

 No capítulo 4, constam a descrição e as análises qualitativas e quantitativas dos dados 

detectados no corpus. Os dados, em geral trechos de reportagens encontradas na revista 

anteriormente citada, são instanciações de CCOs encontradas na variedade brasileira da língua 

portuguesa. Nesse capítulo estão os padrões funcionais detectados para a construção.   

 Para finalizar, nas considerações finais, expõem-se os resultados desta investigação. 

Retomam-se as perguntas de pesquisa com o intuito de respondê-las e de verificar se as 

hipóteses levantadas nesta Introdução se comprovam ou não. Além disso, abrem-se janelas 

para possíveis pesquisas futuras.   
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste presente capítulo, mostra-se a revisão bibliográfica que se empreendeu no 

percurso da pesquisa. São apresentadas e comentadas aqui descrições feitas por estudiosos de 

diversas vertentes linguísticas, não se restringindo aos filiados à LFCU. O levantamento 

bibliográfico inclui dicionários, gramáticas tradicionais e não tradicionais e estudos 

inovadores que trataram desde as chamadas orações subordinadas adverbiais, passando pela 

diferenciação entre modais, comparativas e conformativas, até chegar às orações subordinadas 

adverbiais conformativas, tema central deste estudo.     

 

1.1 Hipotaxe Adverbial 

 

Inicia-se esta seção pelas considerações de Said Ali (1964). Ao tratar das orações 

subordinadas adverbiais, o autor não apresenta uma definição para esse tipo de oração, 

embora faça isso com as orações subordinadas substantivas e com as adjetivas. Ele parte para 

a análise das orações de acordo com as circunstâncias expressas por cada uma delas. Isso 

evidencia, de alguma forma, a dificuldade de se estabelecer uma definição padrão para o 

conjunto das orações adverbiais, que, como se sabe, apresentam comportamentos sintáticos 

tão diversos umas das outras. 

 Por sua vez, Rocha Lima (1988, p. 274), que apresenta uma definição mais semântica, 

considera subordinada adverbial da seguinte maneira: são "equivalentes a um advérbio, 

figuram como adjunto adverbial da oração a que se subordinam". Completa afirmando que, 

quando desenvolvidas, começam com conjunção subordinativa; e quando reduzidas, aceitam 

muitas delas as formas infinitiva, participial e gerundial. 

 Para Luft (2000), as orações subordinadas adverbiais funcionariam sempre como 

adjunto ou complemento adverbial da oração principal de que dependem e podem se 

apresentar desenvolvidas ou reduzidas.  

Kury (2003, p. 85-87), de forma equivalente, afirma que as orações subordinadas 

adverbiais, "que funcionam como adjunto ou complemento adverbial da oração principal de 

que dependem, podem apresentar-se desenvolvidas (conexas ou justapostas) e reduzidas. (...) 

Classificam-se de acordo com as circunstâncias que exprimem". De acordo com essa 
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definição, a oração adverbial funcionaria como um adjunto adverbial da oração principal. O 

autor, como se percebe, não prevê que algumas orações adverbiais podem, para além de 

modificar o conteúdo semântico delimitado na oração principal, alcançar discursos maiores ou 

atingir estruturas não oracionais, como no dado a seguir:
2
 

 

 
(5) [Os “complicadores”, como Arlinda prefere chamar,] começam na coleta da 

informação, uma vez que o formulário que alimenta um sistema tem que dar conta 

da realidade com a qual se está lidando.  [Poli, n. 4, 2009, p. 26] 

   

 

 Nesse dado (5), o segmento adverbial ("como Arlinda prefere chamar") não atinge 

uma oração, mas um sintagma nominal ("os complicadores"). Análises como esta são mais 

bem desenvolvidas no Capítulo 4. Aqui se trata de apenas um exemplo para ilustrar como as 

abordagens tradicionais, em geral, não dão conta da multiplicidade de arranjos sintáticos 

possíveis para as orações conformativas e para as adverbiais em geral. 

 Henriques (2003, p. 119) assevera que as orações subordinadas adverbiais 

desempenham, "em relação à principal, uma única função sintática (de natureza adverbial): 

adjunto adverbial". O autor faz uma consideração sobre o emprego da vírgula nos chamados 

períodos compostos: é obrigatório quando a subordinada está anteposta à principal; e é 

dispensável se estiver posposta, salvo nos casos em que tiver grande extensão ou nos casos 

em que "razões estilísticas justifiquem a presença da vírgula". Essa é uma questão a ser 

analisada nos capítulos 3 e 4. 

 Azeredo (2004) também informa que as orações adverbiais são aquelas que 

desempenham função própria de advérbio. Ainda afirma que elas se constituem em sintagmas 

adverbiais transpostos, apresentando mobilidade posicional, assim como certos adjuntos 

adverbiais. Entretanto, o autor (AZEREDO, 2004, p. 223) faz uma observação importante em 

relação à posição: quando a informação da oração adverbial exprime um "quadro de 

referência mental (ponto de vista, campo temático, modalidade) em relação ao qual se deve 

considerar a validade do conteúdo da oração principal", a posição faz diferença para a 

interpretação do enunciado. Essa informação é relevante na medida em que se hipotetiza que a 

posição do segmento conformativo, tema central deste trabalho, pode influenciar, juntamente 

com outros aspectos, na definição da função da construção.  Por exemplo, destacam-se dois 

casos para breve ilustração: 

                                                           
2
O corpus utilizado para esta pesquisa está indicado e caracterizado adiante, no capítulo sobre metodologia. 
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(6) [Segundo informa Tânia, cerca de 10 mil trabalhadores de saúde já passaram 

pelos cursos]. [Poli, n. 6, 2009, p. 13] 

 

 

(7) [Esse processo institui “o que Marx chamou de dupla liberdade do trabalhador: a 

liberdade de vender sua força de trabalho ou a liberdade de morrer de fome”, como 

diz o mesmo texto]. [Poli, n. 2, 2008, p. 26] 

 

 

 Em concordância com Azeredo (2004), tende-se a pensar que, de fato, a anteposição 

do segmento conformativo, como está no exemplo (6), e a posposição, como está em (7), 

influenciam na elaboração interpretativa da construção. A conformativa em (7) pode exercer 

menor influência sobre a interpretação do conteúdo da tradicional oração principal. Em (6), 

por sua vez, a conformativa introduz a construção, logo teria uma maior interferência sobre o 

enunciado. Essa questão será discutida adiante, por ocasião da análise de dados (Capítulo 4)
3
.  

 Sobre a classificação semântica, Azeredo (2004, p. 223) esclarece que, de acordo com 

a nomenclatura oficial, existem nove subclasses semânticas, às quais ele acrescenta outros 

dois valores (locativas e contrastivas). O autor destaca que nem sempre é fácil distinguir uma 

oração da outra: "Efetivamente, alguns desses conteúdos podem ser entendidos como 

variações de um significado mais fundamental, ou até como conteúdos mistos". Como se 

poderá ver na próxima seção, ele propõe quatro grupos, baseados nas classificações 

semânticas. O autor acrescenta que uma divisão fundamentada em critérios semânticos pode 

ajudar na análise e descrição das orações adverbiais.  

 Destaca-se aqui também a forma como Bechara (2009, p. 471) trata das orações 

transpositoras que exercem funções adverbiais, ou orações complexas de transposição 

adverbial. Para o autor, essas orações refletem a natureza heterogênea dos advérbios e se 

dividem em dois tipos: as adverbiais propriamente ditas e o grupo das comparativas e 

consecutivas. No primeiro grupo, estão as orações com noção de tempo, lugar, modo (que são 

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

adverbiais). Bechara (2009) assevera que as orações subordinadas adverbiais funcionam como 

adjuntos adverbiais da oração principal. 

 Até aqui, foram resenhadas algumas obras gramaticais mais conhecidas no Brasil. Os 

autores não avançam nas explanações sobre as orações adverbiais. Limitam suas descrições a 

                                                           
3
Destaca-se que, apesar de os conectivos serem diferentes, estamos tomando para efeitos de comparação todo o 

segmento conformativo de cada construção, ou, em termos tradicionais, toda a oração subordinada adverbial 

conformativa.  
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fazer relações entre o sintagma adverbial (no chamado período simples) com as orações 

subordinadas adverbiais (no chamado período composto). Nas gramáticas, em geral, listam-se 

ainda os valores semânticos (circunstâncias) que podem ser atribuídos a cada tipo de oração 

adverbial.  

 Mira Mateus et al. (2003) trazem úteis contribuições ao presente estudo. Para as 

autoras, apenas as causais, condicionais, finais, concessivas e temporais são adverbiais. 

Comparativas, consecutivas e proporcionais não entram nesse grupo. Sobre as comparativas, 

dizem que apresentam alguma semelhança com as adverbiais. Destacam que os principais 

traços da oração adverbial são a possibilidade de clivagem e flexibilidade na frase. Informam 

ainda que as orações subordinadas adverbiais não são argumento da oração principal, mas 

funcionam como adjunto. Continuando o assunto, explicam que as orações adverbiais têm o 

mesmo estatuto de advérbios, sintagmas adverbiais e preposicionais não argumentais.   

 Destacam-se aqui, ainda, algumas contribuições que Castilho (2010) dá em relação às 

orações adverbiais. Para o autor, que não se filia a uma abordagem normativa tradicional, mas 

faz uma análise funcional, elas são mais sensíveis às necessidades discursivas que os outros 

tipos de orações ditas subordinadas e são sintaticamente menos ligadas à oração principal. 

Para ele, utilizam-se orações subordinadas adverbiais quando se quer dar mais informações 

sobre o que vai ser dito.  

Castilho (2010, p. 372) assevera que as sentenças adverbiais "funcionam em adjunção 

ao verbo da sentença matriz, predicando ou verificando o escopo". Para ele, não é possível 

extrair todas as informações adicionais que uma sentença adverbial pode oferecer (o que 

aparentemente a tradição gramatical tenta fazer). Em relação à questão sintática, o autor 

(CASTILHO, 2010, p. 356) sugere que, no chamado período composto, as adverbiais não 

servem de escopo para interrogação nem para a negação; o espoco ficaria restrito à matriz. 

 A estratégia de focalização, para Castilho (2010), seria um teste a ser feito, porque, em 

tese, todas as adverbiais deveriam admitir esse processo. Contudo, como ele mesmo afirma, 

nem todos os tipos aceitam focalização, ou seja, as adverbiais apresentam características 

heterogêneas.   

 Para demonstrar que as adverbiais têm um estatuto próprio, o autor cita Neves, Braga e 

Hattnher (2008 apud CASTILHO, 2010, p. 373), que afirmam: 

 

O melhor critério para analisar as adverbiais considera, por um lado, o grau de 

interdependência com a sentença nuclear a que se vinculam, e, por outro, o tipo de 

relação lógico-semântica que expressam, constituindo um tipo distinto tanto das 
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subordinadas propriamente ditas (as tradicionais chamadas completivas e adjetivas 

restritiva) (...) quanto das coordenadas (...). 
 

 As considerações que o autor faz sobre as adverbiais evidenciam a sua complexidade, 

seu valor retórico e a sua não identificação direta com os adjuntos adverbiais, apesar de, em 

geral, assim as caracterizarem os autores que se utilizam de abordagens mais tradicionais.  

 Raposo et al. (2013), ao versarem sobre a subordinada adverbial, explicam que não 

seguem as classificações tradicionais das orações. Do conjunto de estruturas que eles 

classificam como subordinadas adverbiais, excluem-se alguns tipos (comparativas e 

consecutivas) e abarcam-se outros (contrastivas, modais, p. ex.). Eles argumentam que, na 

tradição gramatical, orações com comportamento sintático muito diverso são colocadas no 

mesmo grupo. Os autores também afirmam que algumas orações com valores semânticos da 

subordinação adverbial estabelecem, na verdade, uma relação sintática de parataxe. Sobre as 

propriedades das estruturas de subordinação adverbial, os autores explicam que o verbo da 

oração principal não seleciona semanticamente as orações subordinadas adverbiais, 

concordando com o que afirmam Mira Mateus et al. (2003). Para eles, essas orações 

funcionam como adjuntos do predicado ou da frase. Raposo et al. (2013) informam que os 

conectivos que introduzem as adverbiais têm natureza morfossintática heterogênea e eles são, 

em grande parte, responsáveis pelo valor semântico da oração subordinada.  

 Os autores chamam atenção também para o fato de não ser fácil identificar as 

propriedades que são típicas das orações subordinadas adverbiais, na medida em que podem 

ter, ao mesmo tempo, características de outras estruturas, tanto de subordinação quanto de 

coordenação. Na concepção dos autores, embora as adverbiais sejam enquadradas entre as 

estruturas de subordinação (juntamente com as completivas e as relativas), elas desenvolvem 

uma dependência mais fraca em relação à oração principal. Isso ocorre porque as orações 

adverbiais se configuram como adjuntos, e não complementos. Essa característica, para os 

autores, faz com que, em muitos casos, as orações possam ser omitidas sem que o restante da 

frase fique agramatical. Eles afirmam que a interpretação da oração adverbial é diferente 

conforme muda a sua posição, o que altera o seu estatuto discursivo.  

 Para mostrar que as adverbiais têm comportamento sintático e semântico distintos, os 

autores subdividem as orações adverbiais em dois tipos, a saber: integradas e periféricas. 

Aquelas "manifestam uma série de comportamentos que evidenciam, por um lado, uma maior 

ligação prosódica e estrutural com a oração principal e, por outro, a compatibilidade com 

processos que envolvem focalização" (RAPOSO et al., 2013, p. 2.031); estas "têm 
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comportamentos opostos, evidenciando uma menor ligação prosódica e estrutural à oração 

principal" (RAPOSO et al., 2013, p. 2031). Mais adiante, esse aspecto será desenvolvido, por 

ocasião da diferenciação entre as três noções que podem aparecer sobrepostas: conformidade, 

comparação e modo.  

 

 1.2 Conformidade, Comparação e Modo 

 

Revisam-se, aqui, as noções de conformidade, comparação e modo descritas em 

dicionários, gramáticas tradicionais e estudos mais inovadores. Esse passo é importante para o 

trabalho porque pode ajudar a identificar, nos casos ambíguos, se a função semântico-

pragmática prevalente é a de conformidade ou se esta fica em segundo plano, diante de outras 

funções, como modo e comparação. No Capítulo 3, ficará explícito como essa distinção 

auxilia na delimitação do material analisado e na exclusão de dados que fogem do propósito 

desta pesquisa, haja vista que o foco são as construções conformativas oracionais. 

As três noções (conformidade, comparação e modo) frequentemente são inseridas no 

mesmo grupo. Conforme se verá mais adiante, Kortmann (1997) as insere na categoria modal. 

Também Azeredo (2004) insere comparação e conformidade no mesmo grupo, o da 

comparação. Essa proximidade nocional e suas naturais sobreposições justificam a produção 

desta seção.  

 

1.2.1 NOS DICIONÁRIOS 

 

Os primeiros dicionários consultados são o Dicionário Eletrônico Houaiss de Língua 

Portuguesa (2009) e o Dicionário Caldas Aulete On-Line (Aulete Digital)
4
. Com relação ao 

primeiro, as acepções dos verbetes são distribuídas segundo sua datação: acepções mais 

antigas são listadas primeiramente. Nele há também, nos casos em que constam acepções 

mais restritivas, uma acepção mais geral antecipando as demais, que seguem numeradas. Na 

Figura 1 está a definição do verbete conformidade nesses dicionários: 

  

 

 

                                                           
4
 Disponível em: <http//www.aulete.com.br/>. Acesso em: 01 jan. 2017.  
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Figura 1 – Definição do verbete conformidade no Houaiss  

 
Fonte: Dicionário Houaiss (2009).  

 

 Em Houaiss (2009), a acepção mais geral – "qualidade ou estado do que é conforme" – 

é bem pouco elucidativa. Entretanto, as demais informações são bastante caras: 

correspondência/analogia/identidade e forma/modo/tipo/caráter. Esse primeiro grupo de 

palavras reflete que a noção de conformidade está próxima da noção de comparação, porque 

todos esses termos usados para se definir conformidade pressupõem o cotejamento de 

seres/objetos/elementos. Além disso, como se pode ver em Houaiss (2009), a descrição do 

verbete conformidade corrobora a afirmação de alguns gramáticos sobre a sua 

aproximação/relação com as noções de modo e/ou comparação (CASTILHO, 2010; 

AZEREDO, 2004).  

A definição do Aulete Digital (Figura 2) é bastante parecida com a de Houaiss (Figura 

1). O Dicionário Aulete Digital apresenta a versão original do verbete (revisada até 1980) e a 

versão atualizada, com novas acepções e listagem. Em virtude de suas constantes 

atualizações, constitui-se em um dicionário em permanente interação com as inovações da 

língua portuguesa. Nele, à noção conformativa, relacionam-se os significados de equivalência, 

compatibilidade, semelhança, harmonização etc., noções que remetem à ideia de comparação, 

ou, ao menos, a duas partes em cotejamento, postas em contato.  
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Figura 2 – Definição do verbete conformidade no Aulete Digital 

 

Fonte: Dicionário Aulete Digital.  

 

Devido à semelhança entre conformidade e comparação nos dicionários, o verbete 

comparação também foi consultado nessas obras. Na Figura 3, há a definição encontrada no 

Dicionário Houaiss (2009). De maneira direta e objetiva, na primeira acepção, descreve-se o 

verbete como "ato ou efeito de comparar, cotejo, confronto". Isso evidencia, assim como se 

viu em conformidade, o envolvimento de dois ou mais seres/elementos/formas, o que reforça 

a ideia segundo a qual ambos os processos podem se sobrepor semanticamente.  

 

Figura 3 – Definição do verbete comparação no Houaiss  

 

Fonte: Dicionário Houaiss (2009). 
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O verbete comparação data do século XIV, ao passo que conformidade data do século 

XV. Na Figura 3, o exemplo do dicionário ("dirige como um louco"), inserido na acepção 2, 

sob a rubrica gramática/linguística, evidencia a possibilidade de sobreposição funcional de 

modo e comparação, haja vista que se poderia interpretar o exemplo das seguintes formas: 

alguém dirige do mesmo modo que uma pessoa louca dirige (comparação), ou alguém dirige 

loucamente (modo como se dirige). Os limites semânticos, de fato, são muito tênues. Aliás, 

muitas vezes é difícil de se identificar qual é o mais saliente.  

Na Figura 4, reproduz-se a descrição do verbete comparação no dicionário Caldas 

Aulete Digital: 

 

Figura 4 – Definição do verbete comparação no Aulete Digital 

 

Fonte: Dicionário Aulete Digital.  

 

 Nesse dicionário, a descrição é menos sintética e, de certa forma, engloba a do 

dicionário Houaiss (2009). Em uma das acepções, está expresso o objetivo de se fazer 

comparação: "perceber semelhanças e diferenças entre duas pessoas, coisas ou situações".  Na 

acepção 2, também sob a rubrica linguística, o exemplo "Saquarema tem ondas mais altas do 

que Cabo Frio" é bastante distinto do encontrado no Houaiss ("dirige como um louco"). No 

dicionário Aulete, a comparação feita não permite sobreposição da noção 

modal/conformativa, haja vista que é um caso de comparação de superioridade (cf. Bechara, 

2009). Claramente não se identifica a semelhança entre os elementos cotejados (neste caso, as 

ondas de Saquarema e as de Cabo Frio). 

 Até aqui, a apresentação dos verbetes conformidade e comparação possibilita uma 

importante dedução. Por meio da comparação, é possível se chegar à noção de conformidade, 
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quando existe similaridade entre os elementos/seres/fatos comparados (cf. PEREIRA, 2014). 

São noções bastante aparentadas. Entretanto, o que se observa até aqui é que a noção de 

conformidade se dá em um plano mais abstrato, quando surge comparação de ideias, 

pensamentos etc., ou seja, a conformidade reside em um plano mais textual/discursivo. 

Da mesma maneira como se fez com os verbetes comparação e conformidade, 

também se consultou a noção de modo no dicionário. Reproduz-se (Figura 5) o conteúdo do 

dicionário Houaiss e, na Figura 6, o conteúdo do dicionário Caldas Aulete, contudo este não 

dispõe de acepções que contenham diferenças relevantes da de Houaiss ou necessárias aos 

propósitos desta seção.      

 

Figura 5 – Definição do verbete modo no Houaiss  

 

Fonte: dicionário Houaiss (2009).  

   

 

 

 

Figura 6 – Definição do verbete modo no Aulete Digital 
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Fonte: Dicionário Aulete Digital.  

  

 Em Houaiss (2009), há dezesseis acepções para o verbete modo. Assim como o verbete 

comparação, modo data do século XIV, ou seja, seu registro também é anterior ao de 

conformidade. Destaca-se um ponto curioso: a acepção linguística/gramatical está ligada ao 

paradigma verbal (indicativo, subjuntivo e imperativo), sem ter relação direta com a sua 

função adverbial modal.  

 Esse verbete, na visão de Houaiss (2009), não tem semelhança com as noções 

comparativa e conformativa. Apenas no âmbito da relação hipotática/adverbial é que pode 

haver sobreposição de função, e não no sentido geral de modo. Para o verbete modo, não há 

aproximação entre seres/elementos/situações, tampouco há evidências de, por efeito 

comparativo, se chegar a ideias conformativas.  

 A seguir, reproduzem-se as principais acepções em ambos os dicionários consultados.  
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Quadro 1 – Conformidade, modo e comparação nos dicionários 

 
 

HOUAISS (2009)  

 

AULETE DIGITAL (2017) 

CONFORMIDADE 

Correspondência, analogia ou 

identidade de forma, modo, 

tipo ou caráter. 

Identidade, semelhança ou 

analogia de forma; 

semelhança de natureza, de 

maneira de ser etc.  

COMPARAÇÃO 

Ato ou efeito de comparação, 

cotejo, confronto; paralelo 

feito entre dois termos de um 

enunciado com sentidos 

diferentes. 

Ato ou efeito de comparar 

para perceber semelhanças ou 

diferenças entre duas pessoas, 

coisas ou situações; cotejo, 

confronto. 

MODO 

Maneira de ser ou de portar-

se, conduta, procedimento; 

situação, condição, 

circunstância. 

Jeito ou forma; estado, 

situação das coisas. 

 

 

 Os dicionários consultados permitem a conclusão de que as noções de conformidade, 

comparação e modo podem estar sobrepostas em seus sentidos mais básicos, sobretudo 

comparação e conformidade. Esse hibridismo funcional, conforme se verificará mais adiante, 

aparece no âmbito das construções oracionais. A seguir, pesquisam-se essas noções em 

gramáticas, a fim de se verificar a forma como esse hibridismo ou sobreposição funcional 

aparece.   

 

 1.2.2 NAS GRAMÁTICAS E EM OUTRAS OBRAS 

 

 Elencam-se algumas gramáticas normativas e descritivas a fim de se detectar a forma 

como são abordadas as noções discutidas nesta seção, quais sejam: conformidade, 

comparação e modo. Destaque maior à conformidade será dado na próxima seção, em que se 

debruçará especificamente sobre as tradicionais orações subordinadas adverbiais 

conformativas.  

 Aqui ficam em evidência as funções de modo e comparação, sobretudo no que se 

refere aos casos de orações desenvolvidas, por serem os que podem ser confundidos com as 

conformativas.
5
 O objetivo maior agora, neste passo, é identificar se os gramáticos inserem as 

orações de modo e comparação no mesmo grupo das conformativas.   

                                                           
5
Como se verá na próxima seção, as orações conformativas não aparecem em formas reduzidas. Por isso, 

consequentemente, não foram estudados aqui os casos de orações modais e comparativas reduzidas.  
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 Inicia-se pelas considerações de Azeredo (2004). O autor subdivide as orações 

adverbiais em quatro grupos semânticos, quais sejam: 1) causalidade – causais, condicionais, 

finais e consecutivas; 2) situação – temporais, locativas e proporcionais; 3) comparação – 

comparativas e conformativas; 4) contraste – contrastivas e concessivas. Destaca-se aqui o 

grupo 3. Para Azeredo (2004), comparar significa "associar duas ideias ou fatos em relação a 

um aspecto de referência comum". O autor chama a atenção para o fato de que, em uma 

comparação, nem sempre os conteúdos em cotejo estão presentes textualmente, pois pode ser 

omitida uma parte já conhecida.  

 Sobre a comparação, o autor destaca que existem dois tipos: intensiva e assimilativa. 

No primeiro tipo, quantifica-se uma propriedade comum aos dois seres/elementos cotejados, e 

o resultado desse cotejo pode ser tanto a igualdade quanto a diferença. No segundo,  

  

a forma de comparação é construída geralmente por meio da conjunção como, 

precedida ou não de advérbio assim, e expressa uma relação semântica e sintática 

muito próxima da coordenação aditiva (...) e, algumas vezes, por meio das locuções 

da mesma forma que e tanto quanto (AZEREDO, 2004, p. 234). 

 

 

 Destaca-se que é justamente a comparação assimilativa um dos pontos de dificuldade 

para a identificação da função oracional, a começar pelo uso do como, utilizado como 

conectivo de diversos tipos de construções (ROSÁRIO, 2007). Azeredo (2004) oferece o 

seguinte exemplo: 

 

(a) Fernando trabalhava no corte de cana, (assim/bem) como a maioria dos jovens de sua 

idade. 

 

 A inserção dos advérbios assim e bem imprimem uma noção modal à construção. 

Justamente por isso se poderia, em segunda instância, interpretar o enunciado da seguinte 

maneira: a forma como a maioria dos jovens da idade de Fernando trabalha é equivalente à 

forma como ele trabalha. Contudo, parece haver diferenças semântico-pragmáticas, a 

depender da presença ou ausência dos advérbios. Repare-se no caso a seguir:  

 

(8) No que diz respeito à política cambial, [o governo está se isentando de interferir 

no mercado de câmbio como vinha fazendo antes]. Em um momento de crise, as 
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pessoas tentam vender reais para comprar dólares. Isso tende a aumentar o preço do 

dólar, o que significa aumentar a taxa de câmbio. [Poli, n. 39, 2015, p.13] 

 

 Esse tipo de dado também poderia gerar duplicidade de interpretação se fosse inserido, 

como Azeredo (2004) propõe, um dos termos aduzidos (assim ou bem): 

 

No que diz respeito à política cambial, o governo está se isentando de interferir no 

mercado de câmbio [assim/bem] como vinha fazendo antes. Em um momento de 

crise, as pessoas tentam vender reais para comprar dólares. Isso tende a aumentar o 

preço do dólar, o que significa aumentar a taxa de câmbio.  

 

 Com a inserção dos advérbios, acrescenta-se um matiz modal à construção, noção esta 

que é própria dos elementos inseridos. Sem a presença deles, a leitura é pujantemente 

comparativa.  

 Como se está levando em conta o princípio da não sinonímia da forma gramatical
6
 

(GOLDBERG, 1995, p. 67), argumenta-se que o como, sem estar acompanhado pelos 

advérbios assim ou bem, tem um papel funcional próprio, distinto de outros usos e, nesse 

caso, serve de encapsulador anafórico.
7
 Além disso, a presença do verbo fazer, em língua 

portuguesa, que também funciona como encapsulador anafórico, contribui para que se 

interprete o dado como comparativo. Sobre as comparativas ainda, o autor afirma que as 

orações que fazem par comparativo com um termo intensificador não têm mobilidade 

(AZEREDO, 2004, p. 222).  

  Azeredo (2004, p. 236) fornece três dados como exemplos de orações conformativas. 

É relevante destacar um deles:  

 

(b) Como (ou conforme) costuma ocorrer com as celebridades genuinamente imitáveis, 

Zózimo Barroso do Amaral acabou copiado no Brasil inteiro por colunistas sociais.   

 

 Esse exemplo não é representativo da função conformativa. Como se pode perceber, 

assim como no exemplo (a), também retirado de Azeredo (2004), existe um verbo 

encapsulador (ocorrer), que engloba um termo/expressão/ideia/fato omitido porque está 

                                                           
6
Esse assunto será tratado mais adiante, no capítulo sobre fundamentação teórica.  

7
Entende-se aqui encapsulador anafórico como o elemento responsável pela "sumarização de uma informação 

precedente, compartilhada pelos interlocutores" (KOCH, 2002 apud LOPES, 2011). 
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disponível na oração principal (celebridades são copiadas). Assim, o exemplo é comparativo, 

apesar da possibilidade de se inserir o conectivo conforme como alternativa. Para o autor, o 

como tem valor conformativo quando uma oração confirma o conteúdo da segunda oração.                

 Sobre as orações adverbiais modais, o autor não tece comentários. Apenas prevê a 

função modal (potencialmente confundida com outras) em casos de orações reduzidas de 

gerúndio ou de adjunto adverbial, se este denotar o modo como se desenvolve um processo 

verbal. Para este trabalho, esse tipo de observação não é considerado porque as orações 

conformativas sequer podem ser reduzidas (NEVES, 2011). 

 Embora Bosque e Demonte (2004)
8
 não estudem diretamente a língua portuguesa, 

pode-se revisar as funções modais, comparativas e conformativas na gramática espanhola 

organizada pelos autores. Tanto o espanhol como o português são línguas oriundas do latim. 

Logo, boa parte da descrição do espanhol pode ser útil aos estudos em sintaxe da língua 

portuguesa.  

 Os autores escrevem um capítulo intitulado Construcciones comparativas, 

superlativas y consecutivas, no qual tratam das orações comparativas do espanhol. Nesse 

capítulo, de forma geral, destacam que as construções comparativas estabelecem uma 

comparação entre dois valores de caráter quantitativo e que "em todos os casos se comparam 

magnitudes – número, quantidade e graus – mediante recursos gramaticais" (BOSQUE; 

DEMONTE, 2004, p. 856, tradução livre). Para eles, as construções comparativas são 

classificadas de acordo com os quantificadores comparativos que dão sentido a elas (p. ex.: 

mais, menos, tanto etc.).  

 Os autores fazem um extenso estudo das comparativas, apresentam pormenores que 

fogem ao propósito desta seção. Mas vale chamar a atenção para o grupo das 

pseudocomparativas. Nesse grupo, os autores inserem as construções comparativas 

proporcionais. Elas expressam o incremento ou a diminuição de duas magnitudes paralelas. 

Afirmam que é possível utilizar, para expressar a proporção, tanto o par quanto mais/menos... 

mais/menos quanto as conjunções à medida que e conforme.  

O fato de conforme constar na lista de possibilidades de conjunções proporcionais 

evidencia que a conformidade pode se amalgamar à noção de proporção, que, por sua vez, se 

vincula à noção comparativa. Fernandes (2017) afirma que, no dicionário, no verbete 

proporção, é possível encontrar uma acepção em que se relaciona proporção a conformidade. 

                                                           
8
Nessa gramática do espanhol, não se encontraram informações relacionadas às orações adverbiais 

conformativas nem às modais. 
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Apesar de o contrário não acontecer – como se viu, no verbete conformidade, não se encontra 

a noção de proporção expressa –, é possível detectar uma nuance proporcional em dados 

conformativos. Repare-se: 

 

(9) Os recursos compulsórios são arrecadados pelo Ministério da Previdência Social, 

nas guias do INSS, conforme cada legislação determina. Cada indústria ou 

empresa do comércio, para ficar nos exemplos das instituições ligadas à 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Confederação Nacional do Comércio 

(CNC), paga em torno de 2,5% de contribuição sobre a folha de pagamento. 

 

 

  Neste dado (9), a construção conformativa aparece com o sentido de induzir uma ação 

expressa no segmento matriz (BARRETO, 1998, GODINHO, 2011). Em cada legislação, está 

expresso o valor que as indústrias ou empresas do comércio devem pagar de contribuição. O 

valor seria, então, "proporcional" ao que está determinado em cada legislação. Entretanto, o 

escopo do segmento conformativo não parece estar expresso no segmento matriz, assim 

configura-se em um caso que exige que o leitor depreenda a informação com base no 

contexto. Cada legislação determina a porcentagem de contribuição de cada setor, mas isso 

não está explícito. Apenas com a leitura dos períodos posteriores é possível compreender a 

função do segmento conformativo.  

 Bechara (2009), por sua vez, abre a seção de orações adverbiais fazendo uma distinção 

entre as orações subordinadas adverbiais propriamente ditas por um lado, e as comparativas e 

consecutivas por outro. Para o gramático, integram o primeiro grupo as orações que 

expressam tempo, lugar e modo, que podem ser substituídas por um advérbio equivalente, e 

causa, concessão, condição e fim, que podem ser substituídas por "locuções adverbiais 

formadas por substantivos e grupos nominais equivalente introduzidos pelas respectivas 

preposições" (BECHARA, 2009, p. 471). Assim, as chamadas orações adverbiais 

propriamente ditas funcionam como um adjunto adverbial ou determinante circunstancial do 

núcleo verbal. Torna-se evidente, portanto, que as orações com função modal não estão no 

mesmo grupo das comparativas, neste caso.  

 As comparativas (juntamente com as consecutivas) compõem o segundo grupo. Para 

Bechara (2009), elas apresentam analogia com as orações adjetivas, na medida em que 

exigem um antecedente. Sobre as comparativas, o autor afirma que podem estabelecer relação 

de igualdade, superioridade e inferioridade entre duas realidades ou conceitos. Para ele, 

também geralmente nas orações comparativas não se repetem determinados termos que, 

mencionados na oração principal, podem facilmente ser omitidos na adverbial.  
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 O autor não menciona as conformativas quando trata das orações adverbiais gerais, 

nem as insere em um dos dois grupos que foram mencionados. Apenas o faz na seção sobre 

conjunções conformativas, e, em outra, nomeada de "outras particularidades das orações 

adverbiais". 

 No que se refere às conjunções modais, Bechara (2009, p. 328) afirma serem aquelas 

que "iniciam oração que exprime o modo pelo qual se executou o fato expresso na oração 

principal". Para o autor, a conjunção que caberia dentro dessa definição seria "sem que". A 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), conforme o próprio gramático destaca, não prevê 

as conjunções modais, mas sim a categoria modo entre as classificações adverbiais.    

 Neves (2011) apresenta algumas informações sobre o tópico em discussão. Em relação 

às orações modais, a autora afirma que elas não são muito usuais, estão basicamente restritas a 

segmentos encabeçados pela perífrase conjuncional sem que, e seu verbo é conjugado no 

modo subjuntivo. Podem também aparecer em sua forma reduzida, com o verbo no infinitivo, 

encabeçadas pela preposição sem. Acrescenta que, mais raramente, podem aparecer nos 

segmentos encabeçados por como e, para a autora, nesses casos, a oração modal conserva um 

"matiz conformativo". Contudo, o exemplo apresentado por Neves (2011), considerando-se as 

definições levantadas acerca das conformativas, parece não representar bem um caso de 

sobreposição modal/conformativa. Na verdade, nota-se um matiz comparativo. Veja-se o 

exemplo (c), conforme Neves (2011, p. 929): 

 
 

(c) Se continuarei a "enganar" Carlos, [como o fiz nesse primeiro momento de "reencontro" 

carnal], não sei.  

 

 De acordo com o que foi possível observar até aqui, a presença do verbo fazer, 

entendido nesta seção como encapsulador anafórico, atribui uma função comparativa ao 

exemplo (c). Estão sendo comparados dois tempos do enunciado: futuro (hipotético, marcado 

pela presença do conectivo se) e passado (expresso pela forma verbal fiz, presente na oração 

subordinada adverbial). Aqui também há o pronome "o", que ajuda na função retroativa do 

verbo fazer, retomando a ideia "enganar Carlos", observável no segmento matriz.    

 Para a autora, são características das orações comparativas, "do ponto de vista 

sintático, a interdependência de dois elementos, e, do ponto de vista semântico, o 

estabelecimento de um cotejo entre esses elementos" (NEVES, 2011, p. 893). A autora 

também aproxima as orações comparativas das aditivas, informando que ambas se 



35 
 

caracterizam pela redundância. Nesse ponto, a pesquisadora observa que, em ambos os casos 

(aditiva e comparativa), o sujeito, comum a dois sintagmas verbais, sempre precede os dois 

predicados. De alguma maneira, essa afirmação de Neves (2011) denuncia o equívoco do 

exemplo (c) dado por ela mesma para as construções modais, em que se nota também a 

presença do sujeito, comum aos dois sintagmas verbais, precedendo os predicados.  

 A autora faz uma extensa descrição das construções comparativas, dividindo-as em 

comparativas correlativas e comparativas não correlativas, mas esmiuçar essas informações 

foge ao propósito deste trabalho. Contudo, vale destacar ainda o comentário e o exemplo de 

Neves (2011) para as construções comparativas nas quais não há intensificação de elementos 

explícitos na oração principal. Ela chama de comparativas qualitativas as construções 

iniciadas por como, assim como, tal qual, tal como. E dá um exemplo (NEVES, 2011, p. 908):  

 

(d) Tio Guerrando passaria por lá no dia seguinte, [como costumava fazer todos os 

domingos], e apanharia sua roupa.  

 

 Claramente esse exemplo (d) guarda semelhança com o exemplo que a autora oferece 

para as modais. A descrição que a autora faz das conformativas será revisada na próxima 

seção, que trata especificamente do assunto.  

 Sobre as orações modais, ainda se revisa uma gramática do português europeu. Raposo 

et al. (2013) demonstram que, apesar de não ser consenso entre os gramáticos, as orações 

iniciadas por como podem ser interpretadas como modais. Nesse sentido, os autores 

discordam de Neves (2011). De acordo com eles, o que alguns gramáticos assumem como 

comparativa é, na realidade, oração modal. Para Raposo et al. (2013), existe uma identidade 

sintática entre orações modais e comparativas: ambas admitem elipse. Contudo, existem 

algumas diferenças entre elas, a saber: as orações de modo podem ser antepostas; não estão 

dependentes de um advérbio de grau ou quantificador (ex.: tão e melhor); ocorrem na mesma 

posição que os adjuntos adverbiais de modo; e podem ser analisadas como orações relativas 

livres, nas quais é possível inserir um antecedente nominal (modo ou maneira).  

 Apesar das características sintáticas listadas pelos autores, não é possível diferenciar 

com precisão, em alguns casos, os dados efetivamente modais dos comparativos: para se 

detectar uma semelhança nos modos como determinada ação é executada, por exemplo, é 

preciso, antes, proceder à comparação. 

 Ainda sobre as orações modais, é interessante a observação que os autores fazem sobre 

a questão da mobilidade: é mais facilmente interpretada a oração modal quando está posposta, 
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na medida em que, geralmente, as orações adverbiais com o conectivo como em posição 

inicial (ou medial) são interpretadas como causais (RAPOSO et al., 2013, p. 2037). A posição 

final, portanto, nesses casos, é a menos marcada.  

 Em relação às comparativas, Raposo et al. (2013) não as incluem nas orações 

subordinadas adverbiais, porque elas apresentariam comportamento semântico e sintático 

diferente das demais. Eles as colocam no grupo das construções de grau, juntamente com as 

consecutivas e as proporcionais. Nas palavras dos autores,  

 
 

As construções comparativas de grau envolvem a ordenação de dois graus, ou 

quantidades, pelo que se pode dizer que, nestas construções, os termos de 

comparação são graus. Estas construções podem indicar que um grau é superior, 

inferior ou igual a outro, sendo designadas, respectivamente, por construções 

comparativas de superioridade, construções comparativas de inferioridade e 

construções comparativas de igualdade. (RAPOSO et al., 2013, p. 2143)  

 

 

 Assim, na visão dos autores, são comparativas apenas as orações que Azeredo (2004) 

chama de comparativas intensivas. Os autores chamam de orações pseudocomparativas 

aquelas que manifestam alguma semelhança com as comparativas de graus, mas que não 

envolvem de fato comparação de graus. Seguem alguns exemplos das chamadas 

pseudocomparativas: 

 

(e) O Paulo fala como Ana.  

(f) Ele comporta-se como se já estivesse sido eleito. 

(g) A reunião foi adiada, como se previa.  

(h) Como se esperava, o prazo para entrega dos projetos foi adiado por um mês. 

   

 Os autores argumentam que o exemplo (e) não poderia ser classificado como 

comparativa porque ela seria perfeitamente parafraseada por "Paulo fala do mesmo modo que 

Ana". Contudo, esse teste não parece confiável, haja vista que a oração poderia ser 

parafraseada também, entre outras, da seguinte maneira: O Paulo fala na mesma altura que 

Ana. Neste caso, não haveria uma leitura modal, mas uma comparação entre frequências 

sonoras.   

 Sobre o caso (f), os autores comentam que poderia ser parafraseada por "Ele 

comporta-se do mesmo modo como se comportaria se já estivesse sido eleito". Porém, sabe-se 
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que a perífrase conjuncional como se imprime à relação interclausal a noção de comparação 

hipotética (ROSÁRIO, 2007, GODINHO, 2011). 

 Acertam os autores quando afirmam que os exemplos (g) e (h) são 

pseudocomparativos. Embora eles apenas sugiram a troca do conectivo como pelo conforme 

para tentar demonstrar a leitura conformativa, de fato não se trata de exemplos comparativos, 

mas conformativos. Frequentemente aparecem nas construções conformativas os verbos de 

elocução (neste caso, prever), assim como os verbos de percepção/cognição (como é o caso 

de esperar no sentido de presumir).                                                                                                                                                        

 Em relação às conformativas
9
, às quais se retornará na próxima seção, listam como, 

conforme, consoante e segundo como os conectivos que podem introduzir/encabeçar esse tipo 

de oração. Além disso, fazem uma observação sobre o comportamento sintático do conectivo 

como nesses casos: nessa função, ele não pode ser seguido de constituintes nominais, ao passo 

que os demais podem.   

 Como última informação, vale dizer que os autores afirmam que, nas orações de 

modo, encontra-se o conectivo como ligado a um verbo no indicativo ou conjuntivo 

(subjuntivo). Já nas orações conformativas/de comentário, está o conectivo ligado a um verbo 

no modo indicativo.  

 Mira Mateus et al. (2003), em abordagem gerativista, de maneira equivalente à divisão 

que fazem Raposo et al. (2013), inserem as comparativas em um grupo à parte das orações 

subordinadas adverbiais. Elas as chamam de construções de graduação e comparação. Estão 

nesse grupo as orações comparativas, conformativas, consecutivas e proporcionais. Nas 

palavras das autoras, "construções de graduação e comparação envolvem proposições que, de 

diferentes modos, estão relacionadas com a expressão de grau" (MIRA MATEUS et al., 2003, 

p. 731). Consideram comparativas prototípicas
10

 as construções que exibem, no primeiro 

termo da comparação, um item lexical que denote quantidade ou grau (p. ex.: tão e tanto, 

mais e menos). Destacam ainda que as comparativas propiciam a construção de elipse.  

 Em concordância com Azeredo (2004), Mira Mateus et al. (2003) destacam que as 

comparativas têm características comum às coordenadas aditivas. Argumentam também que 

                                                           
9
Os autores também denominam as orações conformativas de orações de comentário (RAPOSO et al., 2013).   

10
Entende-se aqui, grosso modo, que "cada categoria é conceptualizada em termos do representante prototípico, 

aquele que reúne traços recorrentes do que se compõe essa categoria" (FURTADO DA CUNHA; BISPO e 

SILVA, 2013, p. 28). 
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as comparativas não se comportam sintaticamente como as adverbiais de modo geral porque 

não têm mobilidade, não admitem clivagem
11

 e propiciam a elipse.  

 As autoras mencionam as pseudocomparativas, mas não apresentam exemplos 

equivalentes aos encontrados em Raposo et al. (2013). Para Mira Mateus et al. (2003), as 

pseudocomparativas parecem estabelecer uma comparação, utilizam-se da mesma estrutura, 

mas não estabelecem de fato uma comparação de grau/quantidade como o fazem as 

comparativas canônicas.
12

  

 Sobre as conformativas, as autoras afirmam que são deslocáveis, são passíveis à 

clivagem e são adjuntos, por isso diferem das comparativas. Segundo as autoras,  

 
 

As conformativas partilham com as subordinadas adverbiais algumas propriedades. 

Isso parece dever-se ao fato de a oração conformativa, tal como as subordinadas 

adverbiais, ser iniciada por um conector isolado, isto é, que não está em 

descontinuidade com outros elementos. Mas, diferentemente das subordinadas 

adverbiais, há nestas construções uma comparação implícita entre as 

propriedades de dois estados de coisas expressos nas duas proposições, de que 

resulta entre ambas uma relação de semelhança ou de conformidade. (MIRA 

MATEUS et al., 2013, p. 763, grifos nossos) 

 

 Fica claro, então, que para as autoras há uma aproximação entre as noções de 

conformidade e comparação. O interessante é que, nos exemplos usados para demonstrar essa 

semelhança, as autoras se valem das perífrases de um modo que e ao modo de. Ou seja, nesse 

ponto, não corroboram a visão de Raposo et al. (2013), que consideram modais as 

construções que podem exibir essas perífrases. As autoras não fazem comentário específico 

sobre as orações adverbiais modais desenvolvidas.   

 A fim de resumir essas informações, apresenta-se o Quadro 2, com as principais 

informações encontradas no material revisado até aqui.  

                                                           
11

Ex. 151a = O Pedro comprou tantos livros na livraria como a Maria requisitou na biblioteca. 

Ex. 151b = *Foi como a Maria requisitou na biblioteca que o Pedro comprou tantos livros na livraria. (MIRA 

MATEUS et al., 2003, p. 741).  
12

Ex. 176a = O professor tem mais alunos do que esses. 

Ex. 179a = Você adquiriu, mais do que um bom livro, um amigo.  
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Quadro 2 – Resumo sobre conformidade, modo e comparação em gramáticas  

 

 COMPARAÇÃO MODO CONFORMIDADE 

MIRA MATEUS 

ET AL. (2003) 

Inserida no grupo das 

construções de graduação e 

comparação. Exibem no 

primeiro termo da 

comparação um item lexical 

que denote quantidade ou 

grau. Ocorrência de elipse. 

Semelhança com coord. 

aditivas. Sem mobilidade e 

sem clivagem. 

- 

Inserida no grupo das 

construções de graduação 

e comparação. Tem 

mobilidade. São passíveis 

de clivagem. 

AZEREDO (2004) 

Associação de ideias ou 

fatos; um dos termos pode 

ser omitido. Dois tipos: 

intensiva (igualdade ou 

diferença); assimilativa 

(expressa relação próxima 

com a coord. aditiva). 

Previsto em casos de 

oração reduzidas de 

gerúndio. 

O conteúdo de uma 

oração expressa o 

conteúdo da segunda 

oração. 

BOSQUE E DEMONTE 

ET AL. (2004) 

Separada das orações adverbiais. 

Sempre devem apresentar 

quantificadores. Inclui as 

proporcionais no grupo das 

pseudocomparativas. 

- - 

BECHARA (2009) 

Não faz parte do grupo das 

adverbiais propriamente 

ditas. Apresenta 

semelhança com as 

adjetivas. Estabelecem 

relação de igualdade, 

superioridade e 

inferioridade.  Ocorrência 

de elipse. 

Faz parte do grupo das 

adverbiais 

propriamente ditas. 

Exprimem modo pelo 

qual se executou um 

fato. 

Não faz parte do grupo 

das adverbiais 

propriamente ditas. 

RAPOSO 

ET AL. (2013) 

Apresenta identidade 

sintática com as modais. 

Inserida no grupo das 

orações de grau. 

São modais as orações 

iniciadas por como. 

Identidade sintática 

com as comparativas. 

Podem ser antepostas, 

mas a posição final é a 

menos marcada. Não 

dependem de 

quantificador. Podem 

ser equivalentes a 

oração relativa livre. 

Verbos no indicativo e 

conjuntivo. 

Inseridas no grupo de 

pseudocomparativas. 

Encabeçadas pelos 

conectivos como (não 

seguido de constituintes 

nominais), conforme, 

consoante e segundo. 

Verbo no indicativo. 
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 Pode-se constatar, com base nessas informações, que a distinção entre orações 

comparativas, modais e conformativas não é simples nem consensual. O Quadro 2 permite 

identificar que os diferentes autores observam as noções comparativa, conformativa e modal 

sob diferentes perspectivas. No geral, prevalece a descrição pautada em critérios sintáticos 

(mobilidade, presença de outros elementos, possibilidade de clivagem, tempo e modos verbais 

etc.), com uma ou outra observação de fatores semânticos/funcionais.  

 Fica claro que as noções semânticas em análise estão amalgamadas, com limites 

difusos. Por exemplo, as pseudocomparativas (BOSQUE e DEMONTE, 2004; RAPOSO et 

al. 2013, MIRA MATEUS et al., 2003) podem ser facilmente confundidas umas com as 

outras. Além disso, não se colocam de maneira equivalente nos trabalhos revisados. Ainda se 

recorreu a dois outros trabalhos (com abordagens diferentes), que também podem trazer 

contribuições sobre o assunto da sobreposição de funções, quais sejam: Kortmann (1997) e 

Godinho (2011). 

 Kortmann (1997) fornece um resumo das principais definições e classificações no que 

diz respeito à morfologia, semântica e uso de subordinadores adverbiais. O autor define 

subordinadores adverbiais como "formas livres ou morfemas de fronteiras adverbiais que 

especificam algumas relações interclausais semânticas (ou circunstanciais, adverbiais) entre a 

oração subordinada sobre a qual eles atuam e a oração matriz modificada" (KORTMANN, 

1997, p. 4). Em estudo translinguístico, busca fazer um levantamento das características 

morfossintáticas dos subordinadores adverbiais. Nesta seção, porém, o destaque recairá sobre 

a classificação semântica proposta pelo autor.  

 Uma das dificuldades identificadas por Kortmann (1997) durante a descrição 

semântica de relações interclausais foi justamente a impossibilidade de, muitas vezes, se 

definirem fronteiras tanto formais quanto conceituais para os diferentes tipos de orações, o 

que evidencia os casos de sobreposição funcional.   

 Kortmann (1997) chega a quatro grupos, nos quais insere os principais tipos de 

relações semânticas que são marcadas por instrumentos de ligação oracional, a saber: tempo, 

CCC (causa, condição, concessão), modo e outros. No grupo modal, o autor insere modo, 

similaridade, comentário/concordância, comparação, instrumento e proporção. Mais uma vez, 

portanto, as noções de modo, comparação e conformidade são postas no mesmo grupo. 

 Para o autor, a relação conformativa – que ele chama de comentário/concordância – é 

muito difícil de ser compreendida: a tradicional oração subordinada expressa um comentário 

do falante sobre o conteúdo da oração principal, normalmente com o intuito de validar sua 
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informação (e, portanto, atribuir confiabilidade). Em outras palavras, pode identificar a fonte 

de informação ou expressar concordância com a opinião de outra pessoa.   

 Sobre as modais, o autor afirma que estão fortemente relacionadas com as noções de 

similaridade, comparação, comentário/concordância e instrumento – como se pode prever, já 

que ele as insere no mesmo grupo. Neste caso, tanto a oração subordinada quanto a chamada 

oração principal dizem respeito ao mesmo evento, mas a oração subordinada especifica a 

forma como o evento é executado.  

 No que se refere à comparação, relação denominada de similaridade, Kortmann (1997) 

assevera que o caráter de uma situação da oração principal é descrito por comparação desta 

com uma (típica) situação de passado real ou presente. E ainda observa que, quando na oração 

principal estão situações dinâmicas, o valor na oração adverbial se relacionada fortemente 

com a função modal.  

 Godinho (2011), por sua vez, faz um estudo voltado para as orações modais. 

Observando alguns gramáticos da tradição e trabalhos mais inovadores, o autor conclui que, 

apesar de ser mais frequente a função modal em orações reduzidas, principalmente, de 

gerúndio, orações desenvolvidas com função modal podem aparecer introduzidas pelo 

conectivo como e pela locução sem que (BECHARA, 2009, KURY, 1987). Citando Rocha 

Lima (1988), Godinho (2011) afirma que pode ser feita uma aproximação entre as 

comparativas e as modais em virtude da definição adotada para as comparativas assimilativas: 

são "aquelas 'cuja apresentação se faz com a conjunção como, equivalente a 'do mesmo modo 

que'" (ROCHA LIMA apud GODINHO, 2011, p. 31). Azeredo (2004), conforme se viu, 

aproxima as comparativas das conformativas. Isso demonstra que essas funções podem 

aparecer, de fato, entrelaçadas, especialmente quando o conectivo usado é o como.  

 Godinho (2011) destaca que algumas gramáticas tradicionais (KURY, 1987, CUNHA 

e CINTRA, 1985) dão exemplos classificados como modais, mas que, na verdade, deveriam 

ser considerados conformativos. Ele afirma que seriam conformativas porque apresentam uma 

semântica verbal muito particular, isto é, verbos de dizer (dicendi) e de estrutura mental 

(chamados, neste presente trabalho, de verbos de percepção). Os exemplos apresentados pelo 

autor ("A voz (dela) era, [como dizia o pai], muito mimosa" e "As distâncias hoje em dia, 

[como sabe], contam pouco") são muito parecidos com os dados do corpus desta pesquisa: 

  

(10) Como já dizia Kant no século XVIII, o homem nasce imperfeito, diferente do 

animal que nasce quase perfeito – no sentido etimológico de perfeito, que significa 
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completamente feito. O homem nasce incompleto, mas nasce no mundo humano. 

[Poli, n. 9, 2010, p. 20] 

 

(11) Algumas escolas não quiseram participar e, no final, foi analisado o ensino de 

34 instituições”, explica Marcela Pronko, coordenadora da pesquisa. [Como você 

viu na edição passada, as escolas Técnicas do SUS ajudaram na investigação, não 

sendo, portanto, objetos da pesquisa].[Poli, n. 7, 2009, p. 22] 

 

 Em ambos os exemplos, confirma-se a assertiva de Godinho (2011) sobre a presença 

de tipos semânticos específicos de verbos. Em (10), tem-se o verbo de elocução, ou dicendi 

(dizer), e em (11), aparece o verbo de percepção (ver), ou de estrutura mental, como o autor 

denominou. Essa constatação de Godinho (2011) auxilia bastante no recorte de nosso objeto. 

 O autor faz um levantamento das funções que podem fazer fronteira com a função 

modal. As orações introduzidas por como são justamente as mais desafiadoras, pois 

possibilitam interpretação modal, comparativa e conformativa. De acordo com Barreto 

(1999), com a qual Godinho concorda, "a relação de conformidade se refere a algo, isto é, a 

algum fato que induz a realização de outro; há uma conformidade entre o pensamento 

expresso na oração subordinada e o da oração principal" (BARRETO, 2011, p. 84). Godinho 

(2007, p. 79) acrescenta que a conformativa pode "induzir a realização do fato que ocorre na 

oração principal e confirmar este fato", o que não acontece nas modais, por exemplo. A 

seguir, reproduzem-se mais alguns exemplos oferecidos pelo autor.  

 

(i) Se continuarmos a tentar esquecer casos como esse, o regime vai ter que aprender a 

conviver com esses 'fantasmas' ou então chamar a Polícia para apurar tudo direitinho, 

[como sugeriu o Ministro]. (E-B-94-JE-004)  

 

(j) A Hespanha com a sua povoação de onze milhões de almas póde, sendo, [como tem sido,] 

ajudada pela Grã-Bretanha, que lhe fornece cabedal e armas, apresentar pelo menos 300 

soldados. (E-B-81-JN-012) 

 

 No primeiro exemplo retirado de Godinho (2011, p. 85), a informação veiculada na 

oração principal está em conformidade com a ideia proferida pelo ministro; por sua vez, no 

segundo exemplo, não há indução nem confirmação do fato constante da chamada oração 

principal, o que faz com que ela não possa ser lida com função conformativa.  

Argumenta-se que a semântica do verbo da oração adverbial é relevante na 

identificação da função da oração. No último exemplo reproduzido por Godinho (2011), estão 
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presentes o verbo ser, um verbo de estado que exige uma ideia predicativa, e o particípio 

elíptico (ajudada), forma nominal do verbo que pode fazer as vezes de adjetivo. Esses 

elementos reforçam a ideia comparativa do dado: comparam-se dois tempos/momentos, isto é, 

o presente irreal (representado pelo gerúndio sendo com noção condicional) e o presente 

factual (expresso pela perífrase verbal tem sido).   

 As informações discutidas nesta seção, por um lado, são importantes porque, como era 

esperado, confirmam a sobreposição de funções que pode haver em alguns dados do corpus. 

A presença de traços comparativos e modais em casos considerados conformativos é atestada 

nas descrições dos dicionários, em gramáticas e até em trabalho com diferentes abordagens. 

Por outro lado, as considerações encontradas nesses materiais ajudam a refinar e a promover 

um recorte no objeto de análise. A seguir, listam-se, com base nesta revisão, algumas 

características morfossintáticas que não estão presentes em uma oração conformativa: 

  

a) presença do conectivo como seguido de verbo com função de encapsulador anafórico (p. 

ex.: fazer); 

b) forte ligação entre orações principal e subordinada pela ausência da vírgula; 

c) termo elíptico na oração subordinada; 

d) oração subordinada reduzida.  

 

 Por ora, optou-se por listar os elementos que não estão presentes na construção 

conformativa porque somente na próxima seção se estabelecerá o que se entende neste 

trabalho por oração subordinada adverbial conformativa de fato ou, nos termos aqui 

estabelecidos, construção conformativa oracional (CCO). As características listadas 

anteriormente ajudam a nortear o desenvolvimento metodológico deste trabalho. 

 

 1.3 Orações Adverbiais Conformativas
13

 

 

 Se para as orações adverbiais a gramatical tradicional fornece informações parcas, são 

ainda mais sucintas as referências às adverbiais conformativas. Revisam-se aqui alguns 

autores que descrevem, de alguma forma, essas orações. Começa-se pelas gramáticas de 

cunho normativo (Quadro 3). 

                                                           
13

 Sempre que forem mencionados os estudos tradicionais de sintaxe, a fim de facilitar a revisão, será utilizado o 

termo oração, sem distinção entre construções conformativas e segmentos conformativos.  
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Quadro 3 – Resumo das definições de orações conformativas de cinco gramáticas 

 

 

TÍTULO 

 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Gramática Metódica 

da Língua Portuguesa 

Almeida (1964, 

p. 333) 

O autor não define esse tipo de oração. Mas define as 

conjunções conformativas como aquelas que "ligam indicando 

semelhança, paralelismo, conformidade de ideia". 

 

 

Gramática Normativa 

da Língua Portuguesa 

 

Rocha Lima 

(1972, p. 252) 

Esse tipo de oração "traduz a conformidade de um 

pensamento com o pensamento contido na oração principal. 

Inicia-se por uma das conjunções conforme, consoante, 

segundo e como (com o sentido de conforme) e só aceita a 

forma da oração desenvolvida". 

 

Nomenclatura 

Gramatical Brasileira 

Luft 

(1988, p. 155) 

Essas orações "denotam conformidade, modo" e "introduzem-

se com as conjunções conforme, consoante, segundo, como e 

semelhantes". 

 

Novas Lições de 

Análise Sintática 

Kury 

(2003, p. 96) 

Equivalem "a um adjunto adverbial de conformidade e 

exprimem acordo ou conformidade de um fato com o outro. 

Sempre desenvolvidas conexas, são introduzidas pelas 

conjunções conforme, como, consoante e segundo)". 

 

Moderna Gramática 

Portuguesa 

Bechara (2009, 

p. 237) 

Esse tipo de oração ocorre "quando a subordinada exprime um 

fato apresentado em conformidade com a declaração 

principal". 

 

 Conforme se pode observar, as definições são bastante lacônicas. Rocha Lima (1972) e 

Kury (2003) são os que avançam na descrição das orações conformativas, haja vista que 

descrevem, ainda que de forma básica, alguns aspectos sintáticos e semânticos dessas orações. 

Em quase todas as gramáticas revisadas, aparece uma lista de conectivos que podem ser 

encontradas nesse tipo de oração, como se elas fossem uma das marcas essenciais das orações 

conformativas.  

 As implicações contextuais estão sempre ausentes da descrição gramatical tradicional. 

Se a conjunção é importante na elaboração do sentido conformativo (como sugerem os 

gramáticos), o que se pode dizer a respeito do emprego do como, conectivo presente em 

construções de diversas naturezas semântico-pragmáticas (cf. ROSÁRIO, 2007)?  

Com relação aos conectivos, concorda-se com Decat (2001), quando sugere que 

algumas conjunções e expressões conjuntivas sofrem um esvaziamento semântico ou 

metaforização. Como se encontram conjunções subordinativas que podem ocupar diversas 

construções, muitas vezes, é observando outros elementos do contexto comunicativo que se 

identifica a noção circunstancial expressa na oração subordinada. Este exemplo (12) ilustra 

essa afirmação: 
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(12) Nem o relatório nem os dados enviados pelo MEC discriminam as instituições 

responsáveis por essa oferta, mas se somarmos as vagas oferecidas até 2013 com as 

que foram previstas para 2014, chegamos a 6,9% do total, o que permite deduzir que 

praticamente todas as vagas dos cursos técnicos do bolsa-formação foram oferecidas 

pelas instituições privadas de ensino superior. Como o relatório também informa 

[que] a rede federal foi responsável por 14,66% da oferta de bolsa-formação, o 

cruzamento dos dados permite concluir que, diferente do que se anunciava no início 

do Pronatec, os IFs têm ampliado sua participação também nos cursos FIC, que não 

faziam parte da sua ‘tradição’.  

 

 A utilização de um segmento oracional introduzido pela conjunção integrante "que" 

não permite a leitura conformativa da conjunção como, mas sim a causal. Geralmente, nos 

segmentos conformativos, está presente um verbo de elocução (neste caso – “informa”); 

contudo, no exemplo (12), a valência verbal é ocupada pela oração iniciada pela conjunção 

integrante "que", destacada no excerto. Esse fato corrobora a ideia desenvolvida por Goldberg 

(1995) e Traugott e Trousdale (2013): uma construção apresenta um pareamento de forma-

significado, de modo que seu sentido global não depende da soma dos sentidos individuais 

dos elementos que preenchem seus slots. O exemplo (12) constitui-se em uma construção 

específica.      

 Os exemplos de orações subordinadas conformativas encontrados em Kury (2003, p. 

96) chamam a atenção. São eles:  

 

(k) A saudade crescia [consoante a ausência e desprezo do marido aumentava]. (Camilo, 

Q.A., 850) 

(l) Cada um colhe [conforme semeia]. (Prov.) 

(m) Com certeza a sala não era vasta, [como presumi]. (Gr. Ramos, Inf., 8) 

(n) A voz (dela) era, [como dizia o pai,] muito mimosa. (M. de Assis, B.C., 250)  

 

 Após esses exemplos, Kury (2003) faz uma observação, destacando que as orações 

conformativas podem se confundir bastante com as comparativas e que os limites entre uma e 

outra nem sempre são nítidos. Alerta que os verbos nas comparativas muitas vezes se repetem 

entre as orações (principal e subordinada), ao passo que nas conformativas isso não é comum 

acontecer.   

 Contudo, é fácil notar as diferenças sintáticas e semânticas entre os exemplos 

oferecidos pelo autor. No período (k), é clara a noção de proporção, com a presença, 

inclusive, de verbos que têm sentido de gradação (crescer e aumentar), marcando bem a 

relação entre as ideias contidas nas orações.  



46 
 

 Por sua vez, o exemplo (l) poderia ser o caso mais prototípico de oração conformativa. 

Afinal, contém a conjunção conforme (a mais transparente) encabeçando a oração (critério 

veiculado pela tradição). Entretanto, esse exemplo possibilita uma interpretação conformativa, 

modal e proporcional simultaneamente. Acredita-se que, em razão da semântica verbal 

(colher e semear), que expressam juntos noção de quantidade (quanto mais se planta, mais se 

colhe), a noção proporcional prevaleça. 

 Observa-se que (m) e (n) estão separadas por vírgulas, abrangem toda a oração 

principal (não estão restritas a modificar o verbo apenas) e apresentam verbo dicendi 

(presumir e dizer), caso típico dos segmentos conformativos encontrados em textos 

argumentativos. Um exemplo que merece igual atenção se encontra em Luft (2000): 

  

(o) O aluno fez a pesquisa [conforme o professor pediu].  

 

 Nesse caso, a suposta oração conformativa (entre colchetes) está incidindo sobre o 

verbo fazer. Se modificasse a porção inteira da oração principal, provavelmente a 

conformativa estaria separada por vírgulas. Essa integração mais frouxa ou mais rígida, em 

tese, não é apenas um aspecto sintático, mas altera significativamente o sentido da construção. 

Vale dizer também que este caso veicula a noção de modo, portanto não está contemplado 

nesta pesquisa.  

 Como se viu nas seções anteriores, Bechara (2009) explica que as orações adverbiais 

funcionam como adjuntos adverbiais da oração principal a que estão ligadas. Entretanto, o 

autor não considera as conformativas como "adverbiais propriamente ditas". Tomando como 

base essa ideia, as conformativas não seriam orações adverbiais prototípicas (CAMACHO, 

2011).   

Até aqui, fica bastante evidente que a noção de conformidade é frequentemente 

confundida com outras noções aparentadas na Tradição gramatical. A partir deste ponto, 

apresentam-se algumas considerações sobre as orações adverbiais conformativas encontradas 

em obras mais inovadoras. Analisando-se a descrição que Mira Mateus et al. (2003) fazem a 

respeito do assunto, percebe-se que, a depender também da posição em que a construção 

conformativa se encontra na oração, ela pode ter uma ligação maior ou menor com o 

segmento matriz. A ordem e a posição da construção não são fortuitas, assim como também 

não o são a presença ou ausência de vírgulas. Afinal, isso influencia na rigidez ou frouxidão 
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de sua ligação. A seguir estão exemplos oferecidas pelas autoras (MIRA MATEUS et al., 

2003, p. 763):  

(p) A decoradora arranjou a sala [conforme lhe recomendaram]. 

(q) [Conforme lhe recomendaram], a decoradora arranjou a sala. 

 

 As autoras argumentam que, no primeiro caso (p), a oração subordinada conformativa 

("conforme lhe recomendaram") está em conformidade com o verbo arranjar. Em outras 

palavras, tem a função de atribuir modo. Tal afirmação corrobora o que Kortmann (1997) 

afirmou em relação aos verbos de situação dinâmica terem tendência a fazer ligação com 

orações de sentido modal, afinal arranjar tem essa noção dinâmica da qual ele fala. Por sua 

vez, em (q) a noção de conformidade recai sobre todo o enunciado da segunda oração. Isso 

mostra que o nível de ligação pode modificar a função semântico-pragmática da oração. 

Hipotetiza-se, portanto, que as orações que modificam a porção textual mais extensa têm uma 

frouxidão maior.  

 Essa diferença entre os exemplos apresentados por Mira Mateus et al. (2003) remete 

ao que Decat (1999) chama de unidade informacional. Com base nessa noção, nota-se que 

pode haver orações adverbiais conformativas que estejam dentro do sintagma verbal e outras 

que estejam fora do sintagma verbal. Neste trabalho, elas são referidas, respectivamente, 

como orações de conformidade interna e de conformidade externa. Essas orações apresentam 

escopos distintos. Como se verá, nesta pesquisa será feito um recorte, dando-se foco à 

conformidade externa, que tem sido compreendida aqui como a mais prototípica.  

 Com relação às conformativas em geral, Mira Mateus et al. (2003, p. 762-763) fazem 

uma afirmação importante: "há nestas construções uma comparação implícita entre as 

propriedades de dois estados de coisas expressos nas duas proposições, de que resulta entre 

ambas uma relação de semelhança ou de conformidade". Em outras palavras, as relações de 

conformidade passam pela comparação, seriam o resultado da comparação. Por isso, muitos 

autores, como Azeredo (2004), por exemplo, inserem as construções conformativas no grupo 

das comparativas. 

 Em viés funcionalista, no que se refere às relações de sentido, Neves (2011, p. 925) 

assevera que as conformativas exprimem "um fato que se dá em conformidade com o que é 

expresso na oração principal". A autora ainda destaca o fato de poder haver dois atos de fala 
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envolvidos no período: quando um determinado falante apresenta uma proposição que foi 

configurada em conformidade com outro emissor.  

 Castilho (2010) também aborda a questão dos atos de fala quando descreve os 

diferentes níveis de integração de orações. Tomando como base estudos de Xavier e Mateus 

(apud CASTILHO, 2010), Castilho (2010) destaca que atos de fala são ações que um falante 

executa por meio de um enunciado, levando em consideração sua intenção e os efeitos 

potencialmente causados no interlocutor.  

 Para Castilho (2010), a conformativa – ou modal
14

 – é aquela que modula o verbo. 

Como exemplo de sentença conformativa/modal, ele apresenta o seguinte:  

 

 (r) Maria falou alto, como costumava fazer. 

  

 

 Na verdade, esse dado não parece adequado para ilustrar as observações do autor, haja 

vista que contém um conectivo bastante polissêmico (como) e, embora não haja supressão ou 

equivalência de verbos entre as orações, trata-se de caso de comparação porque o verbo fazer 

(aqui entendido como encapsulador anafórico) está substituindo o verbo falar, implicando 

comparação de modo (alto) como Maria executava uma ação em dois aspectos verbais 

diferentes (habitual e pontual).  

 Para Barreto (1999), podem ser consideradas orações conformativas aquelas que 

induzem a realização de um fato contido na oração principal. Não é o que se observa no 

exemplo apresentado por Castilho (2010), por exemplo.  

 Raposo et al. (2013) argumentam que as orações subordinadas adverbiais 

conformativas podem ser chamadas também de orações de comentário. Elas envolvem 

epistemicamente o falante ou o ouvinte em relação ao conteúdo da oração principal. Os 

autores chamam a atenção para o fato de as orações adverbiais conformativas não admitirem 

polaridade negativa.  

 Como se viu no fim da seção anterior, os autores dividem as adverbiais em periféricas 

e integradas, segundo o comportamento sintático das orações. As conformativas (integrantes 

do subtipo orações de enunciação) estão inseridas no grupo das periféricas. Por sua vez, as 

modais se inserem no grupo das integradas. Essa observação dos autores reforça a ideia 

segundo a qual poderia haver conformidade interna (com sobreposição modal) e 

                                                           
14

Castilho (2010) sugere que as conformativas e modais são semelhantes.  
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conformidade externa (mais voltada para uma função discursiva). Alguns exemplos de 

orações adverbiais citados anteriormente neste trabalho são classificados como conformativos 

quando, na verdade, desempenham uma função muito mais modal. Contudo, alguns aspectos 

se mostraram suficientes para não os considerar centrais no grupo das conformativas, como o 

a forte integração matriz-adverbial, citada por Raposo et al. (2013).  

 A seguir, reproduz-se o exemplo fornecido por Raposo et al. (2013, p. 2036, grifos do 

autor) para ilustrar orações conformativas:  

 

(s) Conforme ele me disse, há dois comboios de meia em meia hora.  

 

    Integrando o grupo das adverbiais periféricas, as conformativas demonstram que 

correspondência de tempos/modos verbais não é exigida. Isso fica bastante claro no corpus, 

como se pode ver no exemplo a seguir: 

 

(13) [No caso do Brasil, como lembra Eugênio, o gasto da saúde aumentou um 

pouco em relação ao que se tinha há 30 anos, mais ainda é insuficiente]. [Poli, n. 2, 

2008, p. 20] 

  

 Como se pode ver, no exemplo (13), o verbo do segmento conformativo (lembrar) está 

no presente do indicativo, ao passo que o verbo do segmento matriz (aumentar) está no 

pretérito perfeito do indicativo. Isso evidencia, portanto, a não necessidade da 

correspondência entre modos e tempos verbais nas orações conformativas, o que contribui 

para a frouxidão entre as orações desse chamado tipo de período composto.  

 De acordo com o que os autores afirmam, nem sempre o segmento conformativo é de 

natureza oracional (esse assunto será retomado no Capítulo 3 deste trabalho). Os autores 

aproximam as adverbiais conformativas das orações relativas e afirmam que pode ocorrer um 

constituinte nominal (exceto com o conectivo como).
15

 Raposo et al. (2013, p. 2029, grifos do 

autor) fornecem exemplos: 

    

(t) O João teve a melhor nota da turma, o que era esperado. 

(u) Como era esperado, o João teve a melhor nota da turma. 

                                                           
15

Paiva (2016) observou que segundo e conforme são classificados, além de conjunção, como preposições 

acidentais, na medida em que podem introduzir segmentos de natureza nominal. 
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(v) Segundo este jornal, o criminoso escondeu o cadáver numa floresta.     

 

Entende-se aqui que esses últimos detalhes fornecidos por Raposo et al. (2013) são 

bastante relevantes para o estudo das construções conformativas e merecem uma análise mais 

detalhadas, mas não é o propósito do presente trabalho. Aqui se analisam apenas as 

construções conformativas oracionais. Os demais casos (especificados no Capítulo 3) serão 

deixados para pesquisas posteriores. 

Também Pereira (2014), em pesquisa sobre conformidade e semelhança no português, 

evidencia que a tradição gramatical tanto brasileira quanto portuguesa deixa lacunas em 

relação ao estudo da expressão da conformidade na língua. A autora revela as variadas formas 

com que se pode expressar conformidade em língua portuguesa, inventário que nenhuma 

gramática se propôs a fazer, nem mesmo Raposo et al. (2013). Com base em sua revisão 

bibliográfica, fornece exemplos que demonstram a necessidade de ser revista a expressão da 

conformidade em língua portuguesa. 

Pereira (2014) apresenta exemplos oferecidos por Figueiredo e Ferreira (1987 apud 

PEREIRA, 2014, p. 9). Eles inserem no grupo das comparativas dados como: 

 

(x) O facto, [como acaba de se verificar], não tem importância.  

 

Corrobora-se aqui com contra-argumentação de Pereira (2004): o dado (x) não 

constitui um caso de comparação, mas de conformidade, assim como outros casos 

semelhantes encontrados no corpus escolhido para este trabalho. Pode-se destacar a noção de 

construção conformativa apresentada pela autora: "estabelece uma relação de identidade entre 

duas situações identificadas por meio de orações ou proposições" (PEREIRA, 2014, p. 15). 

Em outras palavras, "observadas as propriedades de duas (ou mais) situações, eventualmente 

em planos de realidades distintos (no mundo real e o outro em mundo possível), afirma-se a 

sua coincidência" (PEREIRA, 2014, p. 16). A autora (2014, p. 16, grifos nossos) assevera 

que:  

 

 

Das duas proposições relacionadas, geralmente uma denota uma situação dada como 

verdadeira (ou pelo menos verídica) no mundo real, e outra denota um processo 

cognitivo, de caráter epistêmico (identificado por e.g. saber, pensar, reconhecer, 

calcular, esperar) ou declarativo (identificado por e.g. dizer, exclamar, descrever), 

em que um ou mais sujeitos consideram uma determinada situação e a proposição 

que a ela corresponde; trata-se de um conceito a que na literatura semântica se tem 
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chamado atitude proposicional (cf. e.g. Heim, 1992: 183; Swanson e Arbor 2011: 

1.539). A intenção de uma frase conformativa será afirmar que a situação factual 

asserida tem as mesmas propriedades que a situação imaginada, calculada, etc. pelo 

sujeito, ou seja, que elas são idênticas (...).  

 

 

Essa diferença na semântica verbal, até aqui, demonstrou que esse é um fator que pode 

contribuir para construção de funções distintas, como se verá em momento oportuno na 

análise de dados (Capítulo 4). A autora classificou como denotativos de caráter epistêmico ou 

declarativos os verbos que frequentemente aparecem nas construções conformativas. São 

equivalentes ao que, neste trabalho, se chama de verbos de percepção e verbos de elocução, 

respectivamente.  

Por fim, é coerente, com base na revisão bibliográfica empreendida, detalhar as 

características dos dados que deverão ser encontrados e selecionados no corpus desta 

pesquisa. Na Seção 1.2, foram listados os traços que não particularizam as orações 

subordinadas adverbiais conformativas. Agora, arrolam-se as propriedades que caracterizam 

as conformativas: 

 

a) verbos dos tipos dicendi e perceptivo; 

b) ligação mais frouxa com a oração principal; 

c) sujeitos não coincidentes (oração conformativa e oração principal); 

d) conectivos como, conforme, consoante e segundo; 

e) polaridade positiva; 

f) forma desenvolvida.  

 

 Com essas informações norteando a busca e posterior análise e descrição dos dados, 

será possível investigar se orações subordinadas adverbiais conformativas – chamadas neste 

trabalho de CCOs – desempenham em língua portuguesa funções mais sutis ainda não 

pormenorizadas.  

 Com a conclusão da revisão da literatura, passa-se à fundamentação teórica, que se 

destina a apresentar os pressupostos teóricos centrais da investigação proposta para as 

construções conformativas oracionais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

Os estudos funcionalistas denominados clássicos, fortemente desenvolvidos a partir 

dos anos 1970, especialmente nos Estados Unidos, tiveram como principal característica a 

aproximação entre discurso e gramática: a língua passou a ser analisada de maneira mais 

intensa em interação com aspectos discursivos (FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 

2013).  

A pesquisa funcionalista nesse período se preocupava de modo mais detido com 

aspectos relacionados ou a marcas funcionais de itens específicos ou a seus traços formais. 

Em contraste com os pressupostos gerativistas, nos estudos da época, já ficavam evidentes a 

relevância do uso linguístico, as propriedades icônicas e as estratégias interacionais como 

motivadoras da gramática (ROSÁRIO e OLIVEIRA, 2016).  

Na contemporaneidade, essas pesquisas puderam ampliar seu escopo de análise, com a 

absorção de alguns princípios da Linguística Cognitiva (CROFT, 2001, GOLDBERG, 1995, 

2006). Essa união das teorias, que deu origem à Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU), tem como resultado mais evidente a relevância dada ao contexto em que se inserem 

as construções (e não mais os itens). Logo, não há mais análises focadas em itens de forma 

isolada, mas no âmbito de relações cognitivas mais gerais (BYBEE, 2010).  

Adotam-se, neste trabalho, portanto, os fundamentos teórico-metodológicos da LFCU, 

que conjugam uma integração entre discurso, cognição e gramática. A gramática é vista como 

um sistema aberto, fortemente suscetível a mudança e intensamente afetado pelo uso que lhe é 

dado no dia a dia; assim, a gramática é o anexo maleável e internalizado das formações vindas 

da língua em uso, do discurso e das situações interacionais acumuladas pelos indivíduos no 

decorrer da vida. Em virtude disso, essa vertente teórica procura explicar a organização da 

gramática e as suas estratégias com base em princípios cognitivos e comunicativos 

(FURTADO DA CUNHA e TAVARES, 2007; FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 

2013). 

Nos termos da LFCU, a formação de uma gramática acontece por meio da “rotinização 

de agrupamentos de palavras do discurso” (BYBEE, 2006 apud WIEDEMER e ROSÁRIO, 

2014). Existe uma estreita relação entre “a estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem 

dela” (MARTELOTTA, 2011, p. 55). Por isso, nos estudos envolvendo essa abordagem, 

atenta-se aos contextos discursivo-pragmáticos, às situações de comunicação, considerando 

elementos semânticos, pragmáticos e discursivos nas análises da língua.  



53 
 

Apesar de o ponto de aglomeração das tradicionais orações adverbiais conformativas 

não ser o foco deste trabalho, a noção de continuum
16

 no processo de integração de orações, 

desenvolvida principalmente por Hopper e Traugott (1997), também vale ser comentada aqui. 

Essa proposta rompe com a dicotomia coordenação vs. subordinação, mostrando que existem 

possíveis pontos de aglomeração, um cline, em que estariam os diferentes tipos de 

construções oracionais. Nos termos dessa lógica, "subordinação, coordenação, correlação, 

justaposição etc. são processos que se inserem em um continuum, compartilhando muitas 

propriedades" (ROSÁRIO, 2016, p. 3).  

Os três processos principais, na abordagem de Hopper e Traugott (1997) são:  

 

a) parataxe: processo em que estão as orações justapostas, caracterizadas pela 

adjacência de dois ou mais núcleos expressos em apenas um contorno entonacional sem a 

inserção de elementos conectores, ou as coordenadas, que se diferenciam do primeiro tipo 

porque estão formalmente ligadas por um conector;  

b) hipotaxe: em que existe um núcleo. Uma ou mais orações não podem ficar sozinhas 

e, consequentemente, são dependentes. As adverbiais estão inseridas nesse grupo;  

c) subordinação (ou encaixamento): apresenta dependência completa, uma oração está 

completamente incluída no constituinte núcleo da outra.   

 

A proposta de se repensar a integração de orações não começou com os estudos de 

Hopper e Traugott (1997) nem é exclusiva deles. Ainda que sem abarcar o fato discursivo do 

processo, o tipologista Lehmann (1988) também propõe uma descrição para a vinculação de 

orações das línguas do mundo por meio do estabelecimento de seis parâmetros. A autonomia 

sentencial, segundo Lehmann, pode variar entre grau máximo e grau mínimo (relação de não 

dependência até a máxima integração). Seis parâmetros
17

 são estabelecidos pelo autor: quanto 

mais parâmetros presentes na relação entre as orações, maior é a integração.   

Também é importante dar destaque à abordagem construcional da gramática, que 

nasceu em resposta aos fenômenos linguísticos que não poderiam ser descritos dentro da 

lógica computacional de geração sentencial proposta pelos gerativistas. Por meio dessa 

                                                           
16De forma ampla, a gramaticalização atinge todos os níveis de estruturas gramaticais, inclusive as combinações de orações 

(HOPPER e TRAUGOTT, 1997). Assim, a combinação de orações pode ser interpretada como uma gramaticalização da 

organização retórica do discurso (MATTHIESSEN e THOMPSON apud ROSÁRIO, 2016).  
17

Os parâmetros são: degradação hierárquica da oração subordinada; nível sintático do constituinte ao qual a 

oração se subordina; dessentencialização da oração subordinada; gramaticalização do verbo principal; 

entrelaçamento entre duas orações; e grau de explicitude da oração. 
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abordagem, em um viés bastante contemporâneo, investiga-se a língua em uso. Um ponto 

transversal às análises construcionalistas diz respeito à forma como o usuário conceptualiza 

ou constrói mentalmente a língua (ROSÁRIO e OLIVEIRA, 2016). Mais adiante, alguns 

princípios e pressupostos relacionados a essa abordagem serão explicitados.  

Feitas essas considerações, a partir deste ponto serão destacados os conceitos teóricos 

caros a este estudo. A noção de construção, tão relevante e que aparece no título deste 

trabalho, será a primeira a ser discutida.  

 

2.1 Construções na visão da LFCU  

 

No campo dos estudos linguísticos modernos, a Abordagem Construcional da 

Gramática tem sido desenvolvida por diversos pesquisadores da Linguística Funcional, da 

Linguística Cognitiva e, por conseguinte, da LFCU. Para os propósitos desta pesquisa, é 

mister definir a noção de construção adotada aqui, na medida em que se considera a 

construção conformativa oracional (CCO) como a associação da oração adverbial 

conformativa com a oração principal (nos termos da Gramática Tradicional). Assim: 

 

 

CONSTRUÇÃO CONFORMATIVA ORACIONAL (CCO) 

= 
oração principal + oração subordinada adverbial conformativa 

 

  

 Para ilustrar esse ponto, insere-se um exemplo de CCO, tema central desta pesquisa.  

 

(14) [Os teleoperadores são hoje uma das principais categorias profissionais do 

Brasil, como ressaltam Ruy Braga e Ricardo Antunes na apresentação do livro 

‘Infoproletários’.]. [Poli, n. 27, 2013, p. 16] 

 

 

Integram a CCO as tradicionais oração principal ("Os teleoperadores são hoje uma 

das principais categorias profissionais do Brasil") e oração subordinada adverbial 

conformativa ("como ressaltam Ruy Braga e Ricardo Antunes na apresentação do livro 

‘Infoproletários’"). Propõe-se que essas duas partes sejam uma unidade complexa, ou seja, 

uma construção, conceito definido ao longo desta seção.  
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Já ficou claro, ao longo do capítulo anterior, que a noção de conformidade não é 

veiculada apenas por meio dos elementos contidos no segmento conformativo, mas em todo 

período. Em outras palavras, a ideia de conformidade não está contida apenas na tradicional 

oração subordinada adverbial conformativa, mas em todo complexo, chamado aqui, 

construção conformativa oracional (CCO). 

O conceito de construção foi sendo refinado ao longo dos anos. Argumenta-se que 

existe uma identidade entre a noção de signo cunhada por Saussure (1916) e a definição de 

construção. De acordo com Diessel (2004), construções gramaticais podem ser vistas como 

signos linguísticos complexos.  

No tradicional Estruturalismo, que remonta sobretudo aos estudos de Saussure, o 

conceito de signo abrange palavras, especialmente os substantivos, mas não se aplica a 

arranjos gramaticais mais complexos. Nas abordagens construcionais da gramática, de forma 

análoga, esse conceito foi estendido a construções complexas. As construções, como se verá, 

podem ser comparadas a palavras, nas quais também está representado o pareamento de forma 

e significado. Assim, tanto o signo como a construção podem ser vistos como símbolos que 

apresentam ambas as partes: formal e funcional. Trata-se, portanto, do refinamento e 

ampliação do conceito do signo saussureano (DIESSEL, 2004).     

Goldberg (1995), autora de um dos modelos mais conhecidos de Gramática de 

Construções, define construção como um pareamento de forma e significado, que independe 

dos itens que a compõem. Em outras palavras, as partes combinadas de uma construção não 

necessariamente revelam aspectos do significado e da forma da construção como um todo. 

Goldberg (2006), em processo de refinamento dos seus estudos, ampliou o conceito ao 

afirmar que construção é uma forma de qualquer nível gramatical que está ligada a uma 

função ou sentido. Nessa lógica, um afixo ou uma sentença complexa podem ser considerados 

construções. Goldberg (2013 apud TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) chegou a quatro 

princípios com os quais concorda a maioria dos teóricos construcionistas, quais sejam: 

 

a) a unidade básica da gramática é a construção;  

b) a estrutura semântica é mapeada diretamente na superfície sintática;  

c) a língua é uma rede de nós e links entre esses nós;  

d) a variação translinguística (e dialetal) pode ser explicada de várias maneiras, 

inclusive por processos cognitivos de domínio geral e construções específicas de variedades. 
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Apesar de não ser um princípio unânime, para Goldberg (2013), a estrutura da língua é 

moldada por seu uso.  

Croft (2001) também propõe um modelo teórico para a gramática de construções, a 

chamada Gramática de Construções Radical, que tem relação com a descrição gramatical e 

estudos tipológicos da linguagem. Croft (2001) define construção como unidade simbólica 

convencional. Esse modelo corrobora a correspondência entre forma e significado. Para o 

autor, essa correspondência se dá internamente à construção. A seguir, reproduz-se a 

representação que Croft (2001) elabora para a ligação entre forma e significado das 

construções, na perspectiva da Gramática de Construções Radical (Figura 7):  

 

Figura 7 – Modelo de estrutura simbólica da construção  

 

  

        CONSTRUÇÃO 

propriedades sintáticas    

propriedades morfológicas   FORMA 

propriedades fonológicas 

      elo de correspondência simbólica  

 

propriedades semânticas     

propriedades pragmáticas     SIGNIFICADO 

propriedades discursivo-funcionais 

 

 

Fonte: adaptado de Croft (2011, p. 18).  

 

 Na perspectiva de Croft (2001), as construções são específicas de cada idioma, e as 

categorias são definidas em cada língua de acordo com as construções em que estão inseridas. 

Croft (2001) chama a atenção para a existência de categorias discretas nas diversas línguas, dá 

ênfase à natureza taxonômica dos processos cognitivos, evidencia as relações de herança entre 

construções mais gerais e as mais específicas e destaca a importância do uso na determinação 

de aspectos de uma dada língua. Ele assevera que cada construção é uma instanciação de uma 

construção mais esquemática, e, por isso, pode ser representada em uma hierarquia 

taxonômica.  
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 É interessante notar também que, para Croft (2001), algumas construções são 

polissêmicas, apresentando múltiplos sentidos ou usos. Nas palavras do autor, algumas 

“construções têm significados que são extensão metafórica do seu significado mais básico, 

como acontece com muitas palavras”.
18

 De acordo com a abordagem radical da gramática de 

construção, as relações sintáticas são constantemente polissêmicas porque elas são o mínimo 

necessário para identificar as regras semânticas de componentes simbolizados pelos 

elementos sintáticos de uma construção
19

. 

Por sua vez, Bybee (2010) argumenta que construções são pareamentos de forma e 

significado, ressaltando que o significado também inclui a pragmática. Para a autora, o 

conceito de slot é bastante importante para a compreensão do conceito: a construção é 

parcialmente esquemática, dispondo de posições abertas (slots), que podem ser preenchidas de 

diversas formas, e de partes fixas, responsáveis por possibilitar a identificação do modelo 

exemplar.  

Traugott e Trousdale (2013), ao tratarem do conceito de construção, apresentam a 

seguinte representação: [[F] ↔ [S]], em que F representa a forma e S, o significado. Na 

categoria forma, os autores inserem sintaxe, morfologia e fonologia; na categoria significado, 

inserem semântica, pragmática e discurso, o que coaduna com a descrição das características 

da construção feita por Croft (2001). Traugott e Trousdale (2013) não admitem que esses 

elementos sejam sempre cognitivamente reconhecíveis para o falante em determinado 

momento. A seta com dupla direcionalidade indica a relação equitativa entre forma e 

significado, que estão dentro dos colchetes representando a convencionalidade desse 

pareamento construcional.  

Assim, tanto Traugott e Trousdale (2013) quanto Goldberg (1995) e Croft (2001) 

concordam que a construção é um pareamento de forma e significado. Para eles, a gramática 

de uma determinada língua é definida em termos de rede de nós. É com base nessa abordagem 

construcional que se desenvolve esta pesquisa.  

Para Traugott e Trousdale (2013, p. 11, tradução livre), "o pareamento pode ser 

pensado em termos de várias dimensões, todos elas em um gradiente
20

". A respeito do 

tamanho da construção, pode ser atômica (monomorfêmica), intermediária (elementos 

                                                           
18

"Some constructions have meanings that are metaphorical extensions from their basic meaning, just as many 

words do" (CROFT, 2001, p. 27). 
19

Croft (2001) propõe diferenças entre componente (aspecto semântico) e elemento (aspecto sintático).  
20

"This pairing can be thought of in terms of various dimensions, all of them gradient" (Traugott e Trousdale, 

2013, p.11). 
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parcialmente analisáveis) ou complexa (contém elementos analisáveis – chunks). A 

construção conformativa oracional, nessa perspectiva, é uma construção complexa, na medida 

em que seus elementos, conforme observado até aqui, são parcialmente analisáveis: a porção 

matriz se associa ao segmento conformativo, que, por vez, pode ser decomposto em 

elementos ainda menores.  

Em relação à especificidade fonológica, os autores postulam três tipos, quais sejam: 

substantiva (fonologicamente especificado), esquemática (uma abstração completa) ou 

intermediária (composta de elementos abstratos e outros mais preenchidos)
21

. A CCO é 

completamente esquemática. Ela pode ser descrita da seguinte maneira: CCO = [SC] + [SM], 

em que SC=[Conectivo+Verbo+Sujeito].
22

     

No que se refere ao tipo de conteúdo, a construção pode ser lexical (conteudista – pode 

ser usada referencialmente) ou gramatical (procedural – significado mais abstrato que sinaliza 

relações linguísticas, perspectivas e orientações dêiticas). É importante ressaltar que existe um 

continuum entre construções, que vão do mais lexical ao mais procedural. Também há a 

construção intermediária, que, como o próprio nome expressa, carrega tanto funções 

gramaticais quanto lexicais concomitantemente. Observe-se o Quadro 4:  

 

Quadro 4 – Dimensão das construções para língua portuguesa       

  

Fonte: Rosário e Oliveira, 2016, p. 240. 

 

No que se refere à dimensão da "conceptualização", a construção conformativa 

oracional configuram-se conteudista. A CCO remete a uma noção de conformidade, que, 

embora seja expressa na relação entre duas orações, remete a um conteúdo de domínio geral, 

o da conformidade.  Vale ressaltar que o conectivo que liga o segmento matriz ao segmento 

conformativo, por sua vez, tem função gramatical ou procedural. 

                                                           
21 

Nesse ponto, vale dizer, a visão construcional de Traugott e Trousdale (2013) se distingue da de Bybee (2010), 

para quem a construção, por definição, é complexa e envolve algumas escalas de esquematicidade, devendo ter 

ao menos uma categoria esquemática.   
22

Pode haver alteração da posição dos segmentos. Esse ponto é discutido ao longo do trabalho.  
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Há ainda três conceitos importantes para o estabelecimento da noção mais abrangente 

de construção – esquematicidade, produtividade e composicionalidade. Esquematicidade é 

uma categoria que se relaciona com abstração. Nas palavras de Traugott e Trousdale (2013), 

um "esquema é uma generalização taxonômica de categorias, linguística ou não" (tradução 

livre),
23

 dedicando-se especificamente à perspectiva linguística. Em outras palavras, o 

esquema diz respeito ao grupo semanticamente geral de construções, o que equivaleria, na 

abordagem clássica do funcionalismo, a domínio funcional (cf. TEIXEIRA e ROSÁRIO, 

2016). “São abstrações em conjuntos de construções que são (inconscientemente) percebidas 

pelos usuários da linguagem para estar intimamente relacionadas uma com a outra na rede 

construcional”. (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p. 14, tradução livre).
24

  

Por sua vez, produtividade está relacionada com a quantidade de subesquemas de uma 

determinada construção. Pode-se aferir a produtividade por intermédio das frequências type e 

token de uma construção. De acordo com Bybee (2010), a frequência type refere-se à 

quantidade de possibilidades de preenchimento dos slots da construção. Nesse sentido, quanto 

mais esquemática for a construção, mais produtiva ela tende a ser, por abrir muitas 

possibilidades de preenchimento. A frequência token expressa a quantidade de constructos 

encontrados para uma determinada construção. 

Composicionalidade de uma construção está ligada à transparência do elo entre forma 

e significado. Os significados individuais dos elementos podem não equivaler ao significado 

global da construção. Quanto mais um usuário da língua recupera o significado dos elementos 

de uma construção para compreender o todo, significa que mais composicional é essa 

construção.  

Traugott e Trousdale (2013) também discorrem sobre os níveis hierárquicos da 

organização de uma construção: esquema, subesquema e microconstrução. Tais níveis estão 

relacionados à forma de se observar uma construção na língua, que não está dissociada de 

outras, mas juntas formam uma rede de nós.  

Esquemas são abstratos, grupos semanticamente gerais de construções que estão 

relacionados com o uso automático da linguagem pelo usuário. Subesquemas são as formas 

instanciadas dos esquemas. Por fim, em um nível ainda menor, estão as microconstruções, 

                                                           
23

"A schema is a taxonomic generalization of categories, whether linguistic or not" (TRAUGROTT e 

TROUSDALE, 2013, p. 13). 
24

"They are abstractions across sets of constructions which are (unconsciously) perceived by language-users to 

be closely related to each other in the constructional network" (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, p. 14). 



60 
 

que geram types específicos do esquema mais abstrato (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013, 

p. 14). 

Pode-se afirmar que esses conceitos são as principais matrizes da LFCU, pois são 

basilares na abordagem construcional da gramática. Na próxima seção, explora-se outro 

conjunto de conceitos importantes para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

2.2 Outros Conceitos na LFCU  

 

Juntamente com os postulados apresentados na seção anterior, outras categorias 

analíticas da LFCU são relevantes. Para este trabalho, destacam-se algumas categorias úteis 

ao estudo das construções conformativas oracionais. A primeira delas é a iconicidade: 

correlação entre forma e função. Esse princípio pode ser dividido em três subprincípios – 

quantidade, proximidade e ordenação linear.  

Para Croft (1990), uma determinada construção gramatical pode refletir, de alguma 

maneira, a estrutura do conceito expresso por ela. A partir da divisão proposta por Givón 

(1984 apud FURTADO DA CUNHA; BISPO e SILVA, 2013) em subprincípios 

(proximidade, quantidade e ordenação linear), aqui, o destaque recairá sobre os subprincípios 

da proximidade e da quantidade.  

Segundo Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 2), o subprincípio da proximidade: 

 

manifesta que os conceitos mais integrados no plano cognitivo também se 

apresentem com maior grau de aderência morfossintática. Quer dizer, a contiguidade 

estrutural entre os morfemas de um vocábulo, ou entre os constituintes de um 

sintagma, ou ainda entre os enunciados num texto reflete a estreita relação entre os 

signos no nível conceitual.   

 

 Acredita-se que  esse princípio pode ser aplicado à análise de alguns dados, como (15): 

 

 

(15) A exclusão social por conta da hanseníase – ou lepra, como era chamada no 

país até os anos 1970 e ainda é no resto do mundo – é tão antiga quanto a própria 

doença: a Bíblia narra o horror que se tinha aos doentes e na Europa, durante a Idade 

Média, houve milhares de leprosários construídos para isolá-los. [Poli, n. 5, 2009, 

p. 14] 
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 A contiguidade estrutural (15) existente entre o sintagma nominal "lepra" e a 

construção conformativa ("como era chamada no país até os anos 1970 e ainda é no resto do 

mundo") se dá porque existe uma relação de proximidade entre os elementos na construção.  

 Por sua vez, o subprincípio da quantidade diz respeito à quantidade de forma utilizada 

para a codificação de uma informação. Este subprincípio está relacionado com a inserção de 

informação nova no discurso. Quando se trata de um dado conhecido, a quantidade de forma 

tende a ser menor. Isso pode ser exemplificado no dado a seguir (16): 

  

(16) Quer se unir ao Uber? A resposta a essa pergunta tem implicações mais sérias 

do que parece à primeira vista. Para pesquisadores, o aplicativo tornou-se uma chave 

para analisar as transformações contemporâneas do mundo do trabalho, como 

aponta o economista Marcio Pochmann, professor do Instituto de Economia da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) nesta entrevista. Segundo ele, o 

aplicativo é apenas a ‘ponta do iceberg’ de um processo que caracterize uberização 

da força de trabalho: a generalização, para inúmeros setores de atividade econômica, 

de formas de contratação nos moldes que o Uber popularizou no ramo dos 

transportes. [Poli, n. 48, 2016, p. 16] 

  

 

 Detecta-se no exemplo (16) que, na primeira vez em que é mencionado o economista 

Marcio Pochmann, a quantidade de forma para codificar essa informação nova é maior do que 

no segundo momento em que o texto se refere a ele. Na primeira vez o segmento 

conformativo ("como aponta o economista Marcio Pochmann, professor do Instituto de 

Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) nesta entrevista") oferece mais 

dados sobre o economista e, mais adiante, quando o professor já foi apresentado ao leitor, 

basta a utilização de um pronome pessoal do caso reto ("ele"). Esse caso corrobora o princípio 

da quantidade.   

  A essa questão está associado o princípio cognitivo de marcação (GIVÓN, 1990 apud 

FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 2013). A classificação de uma categoria como 

marcada ou não marcada depende de três traços: a) complexidade cognitiva; b) complexidade 

estrutural; c) distribuição de frequência. De forma resumida, 

 

 

complexidade cognitiva indica como marcada a categoria que demanda maior 

esforço mental, atenção ou tempo de processamento; a complexidade estrutural 

coloca como marcada a estrutura maior e a distribuição de frequência revela que a 

categoria marcada tende a ser menos frequente nos textos e, por isso, mais 

perceptível cognitivamente. (COSTA e FURTADO DA CUNHA, 2016, p. 256) 
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 Esses traços explicitados por Costa e Cunha (2016) auxiliam na identificação do 

exemplar das CCOs. Volta-se a esses critérios no Capítulo 4, por ocasião da análise de dados. 

Dentro desse pressuposto teórico, vale destacar que não se trata de trabalhar de forma binária. 

Givón (1990) salienta que a perspectiva é escalar e o contexto é importante para a definição 

de marcação.   

 Dois conceitos discutidos por Bybee (2016) são igualmente importantes para este 

trabalho: analogia e similaridade. Na medida em que neste trabalho é evocado o conceito de 

construções, as quais são compostas de posições esquemáticas preenchidas por itens de 

determinadas categorias (BYBEE, 2016), pode-se pensar que tais posições esquemáticas se 

expandem ao poderem ser preenchidas por novos itens lexicais, sintagmas ou construções. A 

memória do usuário, onde se estocam itens previamente usados, nesse sentido, é fundamental 

para a manutenção desse processo.  

 Para Bybee (2016), analogia está ligada ao uso de novos itens em uma construção já 

encontrada na língua, tendo-se como ponto de partida exemplares armazenados na memória. 

A noção de similaridade torna-se relevante neste ponto porque é ela quem vai ajudar na 

diferenciação entre analogia e produtividade: ao passo que produtividade de uma construção 

está baseada em regras simbólicas gerais, analogia está ligada à similaridade de itens que 

potencialmente ocupam determinada posição em dada construção. 

Em Bybee (2016, p. 99), encontra-se a seguinte definição para analogia: "processo 

pelo qual o usuário passa a usar um novo item numa construção". A natureza dos itens 

envolvidos em um processo analógico não é absolutamente arbitrária; na maioria dos casos, 

há alguma relação semântica ou fonológica com formas existentes.  

Ainda que de forma breve, é importante também mencionar o princípio da não 

sinonímia, proposto por Goldberg (1995). Ele integra um conjunto de princípios que a autora 

postulou a fim de evidenciar que o fenômeno linguístico não está dissociado de processos 

cognitivos humanos mais gerais. Pelo princípio da não sinonímia, duas construções 

sintaticamente diferentes são ou semântica ou pragmaticamente distintas, o que inclui registro 

do texto ou topicalidade e foco.  

 Essas noções teóricas ajudam na análise do objetivo central deste trabalho: as CCOs. 

Feitas essas considerações, passa-se descrever o caminho metodológico a ser percorrido nesta 

pesquisa. No próximo capítulo, trata-se da metodologia adotada aqui, no qual se mostram os 

dados excluídas da análise, caracteriza-se o corpus, entre outros pontos.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O foco central, neste trabalho, é a investigação sincrônica dos tradicionais períodos 

compostos por subordinação adverbial de função conformativa, que aqui se denominam de 

construção conformativa oracional (CCO). Seguindo os pressupostos da LFCU, a análise se 

dá a partir de material real de uso, em outras palavras, o corpus oferece ao pesquisador um 

flagrante do objeto em situação de comunicação (FURTADO DA  CUNHA, BISPO e SILVA, 

2013).    

 Lança-se mão de uma análise não só qualitativa – como é comum nos estudos 

funcionalistas – mas também quantitativa. A verificação da frequência de ocorrência 

(frequência token) do fenômeno linguístico pode dar pistas das construções, por exemplo, se 

são consagradas em determinado contexto comunicativo. Assim, a frequência de determinado 

objeto linguístico evidencia tendências de uso na língua. Em relação ao aspecto qualitativo, 

cabe ao pesquisador descrever e interpretar os dados com base na amostra de que dispõe.  

 Sobre a questão da frequência, é importante fazer a distinção das frequências type e 

token (BYBEE, 2003). Chama-se de frequência type o número de diferentes expressões que 

determinado padrão tem, e de frequência token o número de vezes que a mesma unidade 

ocorre em dado texto/corpus. Quanto mais abstrata for a construção, mais alta frequência type 

ela terá e, consequentemente, mais alta será a sua frequência token. Quanto mais preenchida e 

menos abstrata for, provavelmente menos produtiva será.  

A apropriação por parte da Linguística Funcional (LF) de algumas noções da 

Linguística Cognitiva (LC), casamento que deu origem à LFCU, resultou em certa 

modificação metodológica das pesquisas, visto que o pesquisador passou a destacar o 

contexto em que se insere determinado objeto de estudo, e não apenas o item isolado. De 

acordo com essa abordagem, a noção de construção (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) foi 

fundamental para a seleção de dados no corpus, porque, acredita-se que, a depender da 

estrutura em que se insere uma determinada conjunção conformativa, a função da construção 

pode ser modificada. Isso se revela especialmente com a conjunção como, haja vista que pode 

aparecer em diferentes construções, com diversas funções (conformativa, comparativa, modal, 

causal etc.) (cf. ROSÁRIO, 2007).   

O período composto é entendido aqui, conforme se argumentou anteriormente, como 

uma construção. Portanto, por um lado, o que tradicionalmente é chamado de oração 

principal, aqui é chamado de segmento matriz. Por outro lado, a tradicional oração 
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subordinada adverbial conformativa é intitulada segmento conformativo. Vale dizer que o 

segmento conformativo receberá destaque em negrito, o segmento matriz ficará sublinhado e 

toda a construção analisada ficará entre colchetes.  

A seguir, a primeira seção deste capítulo está voltada para a descrição do corpus. Logo 

depois, estão em evidência os dados descartados devidamente justificados. Por último, são 

apresentados os fatores de análise.   

 

3.1 Corpus  

 

Adotou-se como corpus nesta pesquisa a Revista POLI – Saúde, Educação e 

Trabalho. Trata-se de uma revista científica disponível online
25

 publicada periodicamente e 

sob responsabilidade da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação 

Oswaldo Cruz.  

 A primeira publicação da revista foi em 2008. Em média, são lançadas seis revistas 

por ano, com periodicidade bimestral, em versões impressa e eletrônica. O acesso gratuito e 

via internet do material facilitou o processo de busca dos dados.   

 A revista constitui-se em uma iniciativa que visa a oferecer informações aos sujeitos – 

profissionais, estudantes, professores, gestores – que atuam na interface entre as áreas da 

saúde, do trabalho e da educação e contribuir para sua formação. Poli foi desenvolvida por 

uma instituição pública, o que faz com que não tenha apenas um foco institucional: "é um 

jornalismo público a serviço do fortalecimento da educação profissional em saúde" (Revista 

Poli, 2017). 

 A escolha do corpus em estudos funcionalistas, em geral, se justifica pela 

possibilidade de o pesquisador detectar constructos do seu objeto de pesquisa. No caso deste 

trabalho, selecionou-se o domínio jornalístico acadêmico, no qual são frequentes as 

sequências expositivas e argumentativas. Essa escolha é coerente porque as construções 

conformativas estão presentes em textos argumentativos. Sabe-se que sempre há o objetivo de 

convencer nos enunciados de diversas naturezas, e os recursos para convencimento podem 

aparecer em menor ou maior grau nos variados gêneros (KOCH, 2004).  

 Toma-se como base a descrição encontrada em Marcuschi (2017) para as sequências 

tipológicas (injuntiva, expositiva, argumentativa, descritiva, narrativa). No corpus adotado, 

                                                           
25

 Disponível em: www.epsjv.fiocruz.br/publicacoes/revista-poli. Acesso em: 25 nov. 2017. 
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verificam-se em que sequências são mais frequentes as construções conformativas oracionais, 

informação que poderá auxiliar na compreensão das funções dessa construção.  

 Para este trabalho, os dados foram buscados tendo-se como referência os conectivos 

descritos na tradição gramatical para as orações subordinadas adverbiais conformativas 

(BECHARA, 2009, LUFT, 1988, entre outros). Logo, para o procedimento de busca no 

corpus, realizou-se a pesquisa direta dos seguintes itens: como, consoante, conforme e 

segundo. Esse procedimento foi realizado em 48 edições da revista Poli, que foram lançadas 

dos anos 2008 a 2016. Esse recorte foi assim estabelecido por abranger desde as edições 

iniciais até as do ano inicial desta pesquisa. A seguir, evidenciam-se os dados que, a partir 

dessa busca, foram descartados, tendo em vista o objetivo principal deste trabalho.  

 

 3.2 Dados Descartados 

 

 Dentro da rede construcional do domínio funcional da conformidade (TRAUGOTT & 

TROUSDALE, 2013; TEIXEIRA e ROSÁRIO, 2016), argumenta-se que haja dois esquemas 

distintos, subdivididos em outros subesquemas. Em primeiro lugar, cabe dizer que se optou 

por analisar apenas os construtos do esquema oracional, como foi exemplificado na 

Introdução deste trabalho. Em consequência disso, os construtos do esquema não oracional 

foram excluídos desta análise. Segue um exemplo de dado descartado:  

 

(17) Foi apenas em 1910, com a criação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) que 

se iniciou uma intervenção mais marcante do Estado nesse sentido, já que um dos 

objetivos do SPI era justamente atender os problemas de saúde indígena. Porém, 

segundo Antônio Alves, secretário especial de saúde indígena, do Ministério da 

Saúde (Sesai/ MS), a assistência por parte do SPI era precária e descontínua. [Poli, 

n. 18, 2011, p. 9] 

 

 Como se pode ver, o dado (17) apresenta uma estrutura conformativa formada por um 

sintagma nominal, sem a presença de sintagma verbal. A análise de construções como essa 

demandaria a observação de fatores diferentes dos que são propostos aqui, como, por 

exemplo, a elipse do verbo como uma consequência (ou não) da habituação (DIESSEL, 2004) 

da construção conformativa oracional.  

 Também são excluídos os casos de orações relativas, que, conforme descrito por 

Raposo et al. (2013), apresentam função conformativa. É o que se vê em (18): 
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(18) Para ele, universalidade e eqüidade são princípios interessantes, porque, nos 

anos 80, grande parte dos países estava migrando para políticas públicas focalizadas, 

enquanto o Brasil optou pela “seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços”, o que está expresso no artigo 194. [Poli, n. 1, 2008, p. 9] 

  

 

 Merece também atenção o fato de as tradicionais orações subordinadas conformativas 

terem comportamentos sintáticos, com influência funcional, distintos entre si. Conforme se 

discutiu no Capítulo 1, alguns dados podem ser bastante híbridos, demonstrando uma 

sobreposição de funções, sobretudo, modal ou comparativa.  

 A língua é considerada um "sistema adaptativo complexo", tendo em vista que exibe 

grande quantidade de gradiência. Para Bybee (2010), o conceito de gradiência está 

relacionado ao fato de ser dificultoso identificar/classificar algumas categorias. Essa 

gradiência é reflexo da mudança gradual por que as línguas passam: os elementos vão se 

movendo lentamente de uma categoria a outra, fazendo com que se perceba essa passagem 

justamente em razão das sobreposições. A gradualidade da mudança, sugere Bybee (2016, p. 

181), "tem sido um problema para as teorias estruturalistas, porque, se estruturas subjacentes 

são discretas e invariáveis, deve-se seguir que a mudança é abrupta". 

 Dessa forma, segundo a concepção teórica adotada nesta pesquisa, vale destacar que 

todo trabalho de categorização apresenta, por natureza, limites difusos. Isso significa que as 

categorias não são estanques. Ao contrário, todo tipo de categorização permite a existência de 

zonas de indefinição, imprecisão e sobreposição de valores. 

 Na seleção dos dados, priorizaram-se os constructos em que havia, no segmento 

conformativo, verbos dicendi (dizer, afirmar, argumentar etc.) ou de sentido perceptivo (ler, 

ver, observar etc.) e nos quais o segmento conformativo era separado por vírgula do segmento 

matriz. Essa seleção foi feita com base nos estudos apresentados no Capítulo 1. Esses são 

critérios mais precisos para a identificação de construções conformativas. Assim, esse recorte 

especifica mais claramente as construções que constituem, de fato, o objeto de nossa 

investigação.  

Admite-se aqui que existam dois subesquemas dentro do esquema de construções 

conformativas oracionais: as internas e as externas, como têm sido chamadas até aqui. 
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Quadro 5: Proposta de hierarquia para o domínio funcional da conformidade 

CONFORMIDADE 

ORACIONAL 
 [Conectivo + Verbo + Sujeito] [Segmento Matriz] 

NÃO ORACIONAL 
[Conectivo + Sintagma Nominal] [Segmento Matriz] 

EXTERNA 
{[SC] [SM]}26 

INTERNA 

{[SC] SM]} 
  

 

 Por meio do Quadro 5, expressa-se de forma sintética a proposta de hierarquia 

construcional para o domínio da conformidade. Nota-se que o presente trabalho não tem como 

objetivo analisar a rede completa, mas apenas parte dela (em azul mais escuro). As chamadas 

conformativas externas apresentam um escopo maior, supraoracional, que vai além da oração 

principal, ou escopo focal (nominal) (conforme se vê no Capítulo 4). As demais construções 

conformativas (não oracionais e oracionais internas) deverão ser analisadas em outra etapa da 

pesquisa posterior ao curso de mestrado.  

 As conformativas internas – argumenta-se aqui – têm uma sobreposição de função 

modal bastante forte. São chamadas de internas porque seu escopo é focal-verbal, recai sobre 

o verbo do segmento matriz e detecta-se a noção de modo. Constitui-se em exemplo dessa 

modalidade o seguinte constructo (19): 

 
 

(19) A questão da eficiência ou não do controle social não é fundamentalmente da 

situação de mobilização da classe trabalhadora, porque se houve de fato uma 

mobilização como tem se anunciado do ano passado pra cá, de manifestação de 

massa, essas movimentações não vieram provocadas ou favorecidas pelo controle 

social; elas vieram porque sentiram efetivamente a degradação da condição de vida 

da classe trabalhadora.  [Poli, n. 38, 2015, p. 15] 

 

 O verbo haver, neste caso, escopa a oração hipotática ("como tem se anunciado do ano 

passado para cá"). Note-se que o verbo dicendi (anunciar) está presente, ainda que em sua 

forma nominal (particípio), o que faz com que ele tenha traços de conformidade, mas o 

escopo é focal, recai sobre o verbo. Neste caso, a oração hipotática tem uma nuance modal, 

haja vista, por exemplo, a forte ligação com a matriz em virtude da ausência da vírgula e a 

presença do conectivo como (encapsulando a noção "a forma como").  

A observação da conformativa interna foi possível a partir de dados apresentados por 

Mira Mateus et al. (2013), reproduzidos também no Capítulo 1 deste trabalho. Essa 

diferenciação pode ser relevante para trabalhos futuros sobre o domínio funcional da 

                                                           
26

SC: segmento conformativo; SM: segmento matriz. 
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conformidade. Para ficar mais clara a distinção externa vs. interna, apresenta-se outro dado. 

Trata-se de um dado retirado da plataforma de pesquisa Google, em razão de não se ter 

detectado outros tokens no corpus:  

  

(20) Durante operação Asa Branca, a Fiscalização do Conselho identificou pequenas 

irregularidades que não chegavam a afetar o bom funcionamento das unidades. No 

ato, a Prefeitura foi orientada a proceder às adequações conforme orientaram os 

fiscais da Delegacia Regional de Passo Fundo.
27

  

  

 Esses casos de conformidade interna, em virtude de não terem aparecido muito no 

corpus analisado, podem ser mais frequentes em outros gêneros textuais, diferentes do 

jornalístico, da reportagem. Nesses casos, o segmento conformativo recai diretamente sobre o 

sintagma verbal do segmento matriz, como está em (20).  

 Também não estão no escopo de análise os casos com sobreposição de função 

comparativa. A identificação desses casos foi possível também a partir da revisão 

bibliográfica empreendida ao longo da pesquisa (Capítulo 1). Percebeu-se que alguns verbos 

da construção adverbial, presentes em casos considerados ambíguos, têm característica de 

termo encapsulador. O verbo encapsulador, como se admite aqui, teria a função de retomar do 

segmento matriz situações do discurso que seriam postas em comparação.
28

 Observe-se: 

 

(21) Nesse processo, a rapidez parece mais importante do que o envolvimento da 

sociedade em uma discussão complexa que, reduzida aos aspectos fiscais – 

mudanças no Pasep, ISS, Lei Kandir e por aí vai –, como vem acontecendo, soa 

incompreensível para a maioria das pessoas. Em que termos você introduziria esse 

debate?  [Poli, n. 41, 2015, p. 13] 

 

 Argumenta-se que constructos como esse (21) devem ser mais bem analisados fora do 

contexto de uma pesquisa voltada para a conformidade. O verbo acontecer em destaque 

retoma a informação precedente, comparando dois tempos/momentos de uma situação 

descrita no segmento matriz. Hipotetiza-se que o verbo fazer também desempenhe essa 

função encapsuladora em outros casos análogos.    

                                                           
27 

Disponível em: https://goo.gl/xpmA4d. Acesso em: 2 dez. 2017.            
28

Nesse sentido, discorda-se de Santos (2008, p. 74). O autor, em sua dissertação, não considera a possibilidade 

de esses casos não serem conformativos prototípicos, mas os analisa normalmente, atribuindo-lhes a função 

anafórica.  
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 Vale dizer também que Santos (2008) afirmou que a noção de conformidade pode ser 

expressa por meio de segmentos conformativos encabeçados por ao que e pelo que. Além 

desses, também se detectam os conectivos de acordo com e para. Contudo, em razão do 

recorte desde trabalho, não serão analisados esses casos, haja vista que se optou por focalizar 

os conectivos listados nas gramáticas, como se informou anteriormente. Na próxima seção, 

estão arrolados os fatores observados na análise das construções conformativas oracionais.  

 

 3.3 Fatores de Análise 

 

 Nesta seção, cabe tratar dos fatores pertinentes para análise do objeto: as construções 

conformativas oracionais. Em primeiro lugar, cabe destacar que a posição dos segmentos 

dentro da construção é um critério importante. A posição de determinado segmento tem 

relação direta com o princípio da iconicidade, isto é, existe uma correlação motivada entre a 

forma e a função de determinada construção (GIVÓN, 1984). Argumenta-se que, embora as 

construções conformativas tenham mobilidade posicional (por analogia aos adjuntos 

adverbiais simples), a posição não é fortuita e influencia na interpretação dos enunciados 

(AZEREDO, 2004).  

 O segundo fator que interesse a esta análise são os conectivos que encabeçam os 

segmentos conformativos. Uma das hipóteses levantadas neste trabalho é que os usos de 

construções conformativas são variados, revelando diferentes funções para a construção, a 

depender dos fatores listados nesta seção. Assim, o controle dos conectivos é fundamental 

para saber se eles podem influenciar na veiculação de cada função, considerando, claro, 

outros pontos da construção, porque, como se sabe, os conectivos sozinhos podem não 

expressar a noção semântico-pragmática de um enunciado (DECAT, 2001). 

 De acordo com o trabalho de Santos (2008), a correferencialidade de sujeitos das 

orações integradas é uma característica própria das hipotáticas adverbiais. O autor afirma que 

esse traço não aparece nas construções conformativas, o que faz com que ela se constitua em 

um recurso que traz novidade ao texto, e não apenas reafirma o conteúdo disponível na porção 

matriz. Logo, esse ponto também está no campo de investigação deste trabalho. 

 Cabe observar se os sujeitos presentes no segmento conformativo têm uma natureza 

mais/menos animada ou mais/menos metonímica. Entende-se metonímia como "um 

mapeamento dentro do mesmo domínio conceitual, de modo que uma entidade do domínio 

pode ser utilizada para se reportar a outra entidade desse mesmo domínio" (LAKOFF e 
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TURNER apud FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 2013, p. 34). O que se tem é a 

contiguidade entre elementos de um mesmo mundo biofísico e social. Assim, por exemplo, 

"instituições" pode substituir "pessoas que nelas trabalham", ou "Estado" pode substituir 

"governador" etc. Juntamente com isso, será analisado se esse fator influencia na elaboração 

do enunciado, especialmente no que se refere às vozes do verbo do segmento conformativo, 

em outras palavras, na passividade do sujeito.  

 Outro fator de análise é o escopo do segmento conformativo, como já se comentou ao 

longo deste capítulo. Entende-se por amplo o escopo que atinge todo o segmento matriz ou 

mais. Escopo focal, por outro lado, é aquele que está direcionado a um sintagma, seja verbal 

ou nominal.      

 O tipo semântico do verbo também é relevante nesta investigação. A classificação 

semântica adotada aqui está baseada na adaptação que Scheibman (2001) fez da taxonomia 

geral dos processos verbais que Halliday (1994 apud SCHEIBMAN, 2011) desenvolveu. A 

autora resumiu em uma tabela (SCHEIBMAN, 2001, p. 76) dez tipos semânticos de verbos, 

quais sejam: cognitivo, corpóreo, existencial, sentimental, material, perceptivo, 

possessivo/relacional, relacional e verbal. 

 Em síntese, esses são os fatores de análise: 

 

a) Posição do segmento conformativo; 

b) Conectivo instanciado pela construção; 

c) Correferencialidade do sujeito; 

d) Natureza animada e/ou metonímica do sujeito no segmento conformativo; 

e) Escopo do segmento conformativo; 

f) Tipo semântico do verbo. 

 

     No próximo capítulo, passa-se à descrição e análise de dados propriamente dita. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

  

 Este capítulo está destinado à descrição e análise dos dados. O corpus é composto de 

dados oriundos da revista Poli – Saúde, Educação e Trabalho. Ao todo, analisaram-se 48 

edições da revista, publicadas entre os anos 2008 e 2016. Dentro do recorte proposto, 

coletaram-se 243 constructos, distribuídos entre diferentes padrões de cunho semântico-

pragmático, que serão logo a seguir brevemente caracterizados. Os dados estão quantificados 

e classificados na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Distribuição dos dados conforme o padrão detectado  

 

PADRÃO N. % 

I – Função validadora 118 48% 

II – Função referencial
29

 53 22% 

III – Função explicativa 43 18% 

IV – Função atributiva 25 10% 

V – Função indutora 4 2% 

Total 243 100% 

 

 Na Tabela 1, estão os padrões semântico-pragmáticos detectados em construções 

conformativas oracionais, com cada frequência token. Como é possível observar, o padrão I 

(função validadora) é o mais produtivo, somando aproximadamente 48% dos dados. O padrão 

II (função referencial) abrange 22% dos constructos, seguido do padrão III (função 

explicativa), com 18% dos dados. O padrão IV (função atributiva), por sua vez, representa 

10% dos exemplos flagrados no corpus. Também se encontram alguns dados de função 

indutora, muito pouco frequentes no corpus.  

 Na função validadora, o segmento conformativo é responsável por validar o conteúdo 

do segmento matriz. Na função referencial, o segmento conformativo faz referência ao local 

em que, na própria edição ou na revista como um todo, o leitor tem acesso ao conteúdo 

constante do segmento matriz. Por sua vez, na função explicativa, o segmento conformativo é 

responsável por justificar a inserção do conteúdo expresso no segmento matriz ou fornecer 

uma informação extra. Por fim, na função atributiva, o segmento conformativo está inserido 

em um contexto mais objetivo, com dados numéricos, e seu papel é localizar o leitor quanto à 

                                                           
29

A função referencial engloba tanto as referências endofórica (anafórica e catafórica) quanto a exofórica, 

apresentadas por Koch (2001). 
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fonte dos dados expressos no segmento matriz. Quanto a construções com função indutora 

(GODINHO, 2011), em que o segmento conformativo influenciaria o evento descrito no 

segmento matriz, seria necessário analisar mais tokens com essa característica, de modo a se 

estabelecer um novo padrão funcional, de forma mais cabal. Devido à escassez de dados, 

neste trabalho, essa função não será explorada como as demais. 

 O objetivo deste capítulo é descrever e analisar cada um dos quatro primeiros padrões 

funcionais expressos pelas construções conformativas oracionais – funções validadora, 

referencial, explicativa e atributiva. Na contraparte formal ou estrutural, evidencia-se que o 

usuário pode extrapolar o escopo da oração principal ou ter como escopo apenas uma parte do 

segmento matriz, sem atingir a oração inteiramente.  

 A seguir, para ilustrar, apresenta-se um dado de cada padrão proposto. O (5a) 

representa o padrão I.  

 

 
(22) Como destaca Frei Xavier Plassat, coordenador da Campanha Nacional de 

Combate ao Trabalho Escravo da Comissão Pastoral da Terra (CPT), os 

trabalhadores aliciados tornam-se vulneráveis não apenas por sua situação de 

precariedade material, mas também por serem transportados para longe de seus 

ciclos sociais: “No caso dos canaviais, por exemplo, as tarefas do corte da cana não 

são mais aceitas pela população local (...)." [Poli, n.12, p. 7-8] 

 

 

 Em (22), o segmento conformativo é responsável por validar a informação instanciada 

no segmento matriz. Frei Xavier Plassat é considerado uma autoridade no assunto constante 

do segmento matriz. Logo, ele ocupa a posição de sujeito do segmento conformativo.  

 Para exemplificar a construção cujo segmento conformativo tem função referencial, 

mostra-se o token (23):  

 

 

(23) Como você leu na edição passada da Poli (n. 45), o diagnóstico das forças 

que sustentam o governo provisório do PMDB é de que a crise é resultado de um 

excesso de gastos do Estado. [Poli, n. 46, p. 5] 

 

 

 Nesse dado (23), o segmento conformativo é o instrumento responsável por informar 

que o assunto do segmento matriz já foi abordado em outro momento. Ao utilizar esse 

recurso, o usuário mostra ter ciência de que o tema já foi discutido na última edição da revista 

e indica onde o leitor pode encontrar outras informações, fazendo referência ao texto da 

própria revista.  
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 O exemplo (24) serve para ilustrar o padrão III, em que estão as construções 

conformativas com função explicativa: 

 

(24) Sobre essa preocupação, o representante do MEC assegurou que as 

modalidades de educação profissional concomitante, subsequente e integrada ao 

ensino médio, conforme previsto na LDB, vão continuar existindo. [Poli, n. 48, p. 

10] 

 

 Observa-se que, em (24), o segmento conformativo ("conforme previsto na LDB") tem 

escopo focal e sua função é indicar por que a informação foi inserida. As modalidades de 

educação profissional (concomitante, subsequente e integrado) são listadas porque estão 

previstas pela LDB.  

 Dentro do padrão IV, estão as construções que, diferenciando-se das demais, se 

inserem em um contexto mais expositivo e informativo. São chamadas de construções com 

função atributiva. É o caso (25):  

 

 

(25) Este montante chega a comprometer, em média, 7,2% dos orçamentos mensais 

dos brasileiros, entre planos de saúde e remédios, como aponta a pesquisa. [Poli, n. 

25, p. 27] 

 

 

 No dado (25), o segmento conformativo se responsabiliza por indicar a fonte da 

informação presente no segmento matriz. Por se tratar de um dado estatístico (7,2% dos 

orçamentos mensais dos brasileiros), a interpretação do conteúdo do segmento matriz não 

depende do segmento conformativo.  

 É sutil a diferença, mas optou-se por considerar dados equivalentes ao (26) em uma 

categoria à parte. 

 

 

(26) Em 2011, quando o Plano Brasil Maior foi instituído, a desoneração da folha 

era uma medida temporária concedida a quatro setores: confecções, produção de 

calçados, móveis e software. Mas a medida foi sendo ampliada anualmente e, hoje, 

além de beneficiar 56 setores da economia, é permanente, como determina a Lei 

13.043, recentemente sancionada pela Presidência da República. [Poli, n. 37, 2014, 

p. 5] 
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 Compreende-se que o segmento conformativo do token (26) tem função indutora. 

Barreto (1999) e Godinho (2011) já indicam que as construções conformativas podem 

desempenhar esse papel. O segmento conformativo ("como determina a Lei 13.043") induz à 

permanência da medida, presente no segmento matriz. Destaca-se, como já foi aventado, que 

esse padrão não será explorado minuciosamente neste trabalho. 

 De acordo com o exposto no capítulo anterior, neste capítulo, são analisados os 

seguintes critérios: posição do segmento conformativo, conectivo instanciado pela construção, 

correferencialidade do sujeito, natureza animada e/ou metonímica do sujeito, escopo do 

segmento conformativo, tipo semântico do verbo. Também é importante analisar a 

correferencialidade entre os sujeitos do segmento conformativo e do segmento matriz, quando 

aplicável. Nem sempre é possível testar isso, já que, em alguns casos, com escopo focal, o 

segmento matriz sequer abrange o sujeito da chamada oração principal.   

 Adianta-se que não foi detectado, quanto ao tempo/modo verbal, qualquer exemplo de 

CCO cujo verbo do segmento conformativo estivesse no subjuntivo ou imperativo, apesar de 

Neves (2011) afirmar ser possível encontrar o modo subjuntivo em conformativas. Flagrou-se 

o modo indicativo em todos os casos analisados. Tavares (1997, p. 129) assevera que o 

indicativo "não é subordinado sintaticamente nem possui caráter subjetivo, embora em 

determinadas situações possa estar subordinado e/ou ter caráter subjetivo".  

Ainda sobre os verbos presentes nos segmentos conformativos, verificou-se sua 

semântica. Para fazer essa análise, levou-se em consideração a distinção das semânticas 

verbais apresentadas por Scheibman (2001). A seguir está o quadro proposto pela autora para 

a classificação semântica dos verbos.  

 

Quadro 6 – Principais tipos verbais  

TIPO DO VERBO DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

COGNITIVO Atividade cognitiva Saber, pensar, relembrar 

CORPÓREO Interação e gestos corporais Comer, beber, dormir 

EXISTENCIAL Existência, acontecimento Ser, ter, ficar 

SENTIMENTAL Emoção, desejo Gostar, querer, sentir 

MATERIAL 
Acontecimentos e feitos concretos 

e abstratos 
Fazer, ir, pegar 

PERCEPTIVO Percepção, atenção Olhar, ver, ouvir 

PERCEPÇÃO/RELACIONAL Percepção (sujeito não sensitivo) Olhar, cheiras, soar 

POSSESSIVO/RELACIONAL Posse (x tem a) Ter, pegar 

RELACIONAL Processo de ser (x é a) Ser, tornar-se 

ELOCUÇÃO 
Dizer, expressar simbolicamente 

um significado 
Dizer, falar, perguntar 

Fonte: adaptado e traduzido de Scheibman (2001, p. 67).  
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  De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, é constante a presença dos 

seguintes tipos de verbos (Quadro 7) nas construções conformativas oracionais:  

 

Quadro 7 – Tipos verbais presentes em segmentos conformativos 

TIPO DE VERBO DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

COGNITIVO atividade cognitiva saber, pensar, relembrar 

PERCEPTIVO percepção, atenção olhar, ver, ler, ouvir 

ELOCUÇÃO fala dizer, falar, explicar 

SENTIMENTAL emoção, desejo querer 

Fonte: adaptado de Scheibman (2000, p. 67). 

 

A identificação dos verbos que tinham essas noções semântico-pragmáticas auxiliou 

na classificação dos constructos quanto à sua função, ou seja, na distribuição dos padrões aqui 

apresentados. Poucos casos tinham verbos com semântica sentimental. Em relação a esse fator 

de análise, chama a atenção a forte recorrência de verbos de elocução e percepção, 

distribuídos entre os padrões. A seguir, apresentam-se tokens com os referidos tipos verbais:  

 

 

(27) Como você pôde ver, os desafios que o lixo coloca são imensos, a começar 

porque sua geração não para de crescer no Brasil, tanto em termos absolutos quanto 

per capita, com a inserção econômica, via consumo, de grandes parcelas da 

população.[Poli, n. 25, 2012, p. 13] 

 

 

 No dado (27), destaca-se que a perífrase verbal tem como principal o verbo ver. De 

acordo com as categorias estabelecidas por Scheibman (2001), verbos como este se encaixam 

no grupo dos perceptivos. Esse é um exemplo prototípico de função referencial, por isso foi 

alocado no padrão II, cujas características serão detalhadas mais adiante, em seção voltada 

para este grupo funcional. 

 Por sua vez, para exemplificar a instanciação do verbo cognitivo, insere-se o exemplo 

(28): 

 

(28) Portanto, está na moda agora prevenir os conflitos. Isso se associa à ideia de 

cidade-empresa. [Como se sabe, a empresa não é lugar de política e sim de 

negócios]. Marx dizia que na porta das fábricas havia um cartaz dizendo: ‘proibida a 

entrada a não ser para negócios’. Se a cidade é uma empresa, ela é um lugar em que 

a política é proibida. [Poli, n. 15, 2011, p. 17] 
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 O exemplo (28) é um token instanciado por um verbo cognitivo (saber). Esse é um 

dado que também foi alocado no padrão II (função referencial), apesar de não ser um caso 

prototípico. Trata-se de um uso mais metafórico. Ao utilizá-lo, o usuário da língua faz com 

que se entenda a informação como parte do senso comum, um conteúdo difundido. Não há 

uma fonte de informação, nem autoridade responsável pelo conteúdo. Esse token foi assim 

classificado porque a ideia é que o leitor recupere na sua memória um dado que foi liberado 

em algum momento para ele, realizando uma espécie de movimento referencial 

cognitivo/interno.   

 O token (29) é um tipo de dado frequente no corpus.  

 

 

(29) [Como afirma Barcellos, o SUS tem estreitas ligações com o território.] No 

Dicionário, Maurício Monken e Grácia Gondim explicam que o sistema local de 

saúde brasileiro redesenhou suas bases territoriais “para assegurar a universalidade 

do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade da atenção”. [Poli, n. 6, 2009, p. 

25] 

 

 

 O segmento conformativo de (29) está anteposto ao segmento matriz, validando o 

conteúdo subsequente. Afirmar pode ser classificado, de acordo com Sheibman (2001), como 

um verbo de elocução (dicendi).  

Sobre os verbos de elocução, vale dizer que os constructos flagrados no corpus 

corroboram os achados de Marques e Cezario (2015). As autoras chegam à conclusão de que, 

em uma oração com verbo dicendi (elocução), o sujeito tende a ser posposto ao verbo. Esse 

traço difere esse padrão dos demais, visto que o verbo de sentido cognitivo não tem sujeito 

expresso, e o de sentido perceptivo está posposto ao sujeito. Para as autoras, as estruturas com 

verbos de elocução tendem a ser mais fixas no português.  

 Na maioria dos dados deste presente trabalho, constatou-se essa fixidez sintática nos 

segmentos conformativos. Por isso, concorda-se com Marques e Cezário quando afirmam que 

o processo de ritualização de estratégias discursivas pressiona a gramática. Em outras 

palavras, porque passa a ser tão habitual e internalizada pelos usuários da língua (BYBEE, 

2010), essa construção se torna um modelo fixo para fazer citação, conforme chamam as 

autoras, ou para expressar as funções aqui detalhadas. Bybee (2010) assevera que a repetição 

de uso estimula a representação mental da forma linguística, o que faz a sua produtividade 

aumentar.   
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 Cabe fornecer de igual modo um dado que instancia o uso do verbo de semântica 

sentimental. É o caso do exemplo (30): 

 

(30) Queríamos discuti-la com um pouco mais de imparcialidade, ouvindo todos os 

lados, num contexto em que alterações fossem possíveis, desde que ajudassem a 

legislação a avançar e [não ir para trás, como quer esse projeto]. [Poli, n. 12, 2010, 

p. 21] 

 

 

 O trecho (30) é uma entrevista em que o advogado Raul Valle explica a importância 

de se manter as flores e de ir contra o projeto de lei n. 1876/99, que, entre outras coisas, 

flexibiliza a preservação de um mínimo de florestas nativas nas propriedades privadas. 

Observa-se o verbo querer dentro do segmento conformativo. 

 Concluída essa breve apresentação sobre os tipos semânticos de verbos presentes nas 

construções conformativas analisadas, cabe uma importante observação sobre os usos de 

como e conforme. Argumenta-se que a inserção do como em CCOs tem como motivação o 

processo analógico. Como se sabe, a natureza de elementos envolvidos em um processo 

analógico geralmente tem alguma relação semântica ou fonológica com formas existentes 

(BYBEE, 2016). Portanto, admite-se que o uso do como em lugar de um conectivo mais 

transparente (p.ex. conforme), se deve ao seu valor comparativo original. Pereira (2014) 

afirma que, após se fazer uma comparação, geralmente de ideias, é possível se chegar à noção 

de conformidade, quando existe similaridade entre elementos cotejados. Vejam-se os dados na 

Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Frequência dos conectivos no corpus 

CONECTIVOS TOKENS % 

Como 228 93 

Conforme 11 5 

Segundo 4 2 

Consoante - 0 

Total 243 100% 

 

Não se detectou o conectivo consoante, apesar de ser previsto na maioria das 

gramáticas (BECHARA, 2009, NEVES, 2011, entre outros). Acredita-se que esse conectivo 

tenha sofrido alta especialização e esteja em obsolescência, disponível na língua, mas 

recrutado apenas em contextos muito específicos. 

 Chama a atenção o fato de o conectivo como ser expressivamente mais frequente nos 

segmentos conformativos, como se vê ao longo da análise. Esse resultado contraria a 
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expectativa inicial, haja vista que o conectivo mais prototípico seria o conforme, em razão da 

sua transparência lexical, que reflete a noção de conformidade. Conforme, de acordo com os 

estudos de Barreto (1999), é uma conjunção que se origina da classe das preposições de 

língua portuguesa. Em sua etimologia, ainda no latim, observa-se a preposição cum justaposta 

a formare, constituindo o verbo conformare, do qual derivou o adjetivo conformis, que, por 

sua vez, deu origem, no português, à "locução prepositiva quinhentista conforme a e à 

preposição e conjunção conforme, ainda empregada no português contemporâneo" 

(BARRETO, 1999, p. 272).  

 A preposição e a conjunção começam a aparecer em textos do século XVI e após o 

século XVII, respectivamente. Barreto (1999) destaca que o conectivo conforme é fruto do 

fenômeno da gramaticalização e sofreu um processo bastante comum nesse fenômeno: a 

passagem de uma noção mais concreta para uma mais abstrata – expressava uma noção 

concreta de semelhança de forma (do verbo ao adjetivo latino) e passa a exprimir a 

conformidade de ideias dentro de uma construção. Neves (2011) afirma que as construções 

conformativas podem ser introduzidas pela conjunção conforme, o que sugere ao leitor que, 

para a autora, essa é a conjunção prototípica desse tipo de construção.  

 A partir de agora, passa-se a tratar individualmente dos padrões de construções 

conformativas oracionais detectados no corpus. Postula-se que no padrão I (função 

validadora) esteja a função mais fundamental e básica da construção oracional conformativa, 

por isso ela apresenta maior frequência token. Nessa lógica, as funções atribuídas aos demais 

padrões teriam surgido por analogização (HOPPER e TRAUGOTT, 1997, BYBEE, 2016).
30

 

Hopper e Traugott (1993) afirmam também que analogia é um dos mecanismos que operam a 

mudança de significado. Esse processo estaria ligado a um movimento metafórico, por meio 

do qual se percebe a transmissão de sentidos entre domínios. Então, argumenta-se que os 

demais usos, detectados nos padrões funcionais aqui apresentados, são originários do padrão I 

por uma projeção de sentidos.
31

 

 Vale dizer ainda que não foram apresentados dados com todos os tipos de 

preenchimentos. Em outras palavras, no geral, inserem-se aqui os representantes mais 

                                                           
30

Dentro do domínio funcional conformativo, é possível que as construções conformativas não oracionais 

tenham surgido desse padrão I por analogização. Isso pode ser afirmado porque, muito em razão da frequência, 

uma nova forma não exclui imediatamente a antiga, mas elas passam a conviver (BYBEE, 2016, p. 112). 
Observa-se, especialmente, o nivelamento analógico (em que há perda de uma alternância no paradigma), e 

nesse caso o verbo sofre forte perda paradigmática, desaparecendo da construção. Esse tema que envolve as 

construções não oracionais será discutido em trabalhos posteriores, pois será objeto das próximas pesquisas. 
31

Há sustentação teórica suficiente para esse postulado, entretanto sabe-se que somente uma pesquisa diacrônica, 

com base em dados de séculos anteriores, poderá atestar a asserção realizada. 
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relevantes/frequentes de cada padrão. As diversas instanciações de uso são indicadas apenas 

quando forem necessárias, quando apresentarem um comportamento distinto dos demais e 

quando forem relevantes para a pesquisa.   

 

4.1 Padrão I: função validadora  

 

 Como se viu, o padrão I (função validadora) é o mais frequente no corpus. A função 

de validar informação é a mais básica e fundamental das construções conformativas 

oracionais, aquela que aparece, sobretudo, nos volumes voltados para produção textual 

quando o assunto é argumentação.  

Kortmann (1997) propõe essa função para construções conformativas. A CCO com a 

função validadora atribui condição de verdade e legitima o conteúdo expresso no cotexto.
32

 

Diz-se cotexto, e não apenas oração principal, porque, conforme se verá mais adiante, a 

análise possibilitou perceber que o segmento conformativo abrange, em alguns casos, 

unidades informacionais (DECAT, 1999) que ultrapassam a tradicional oração principal. 

 Passa-se a observar agora a frequência dos conectivos que podem introduzir o 

segmento conformativo na construção. A seguir está uma tabela com a distribuição 

quantitativa dos conectivos detectados neste padrão I.  

 
Tabela 3 – Conectivos do segmento conformativo observados no padrão I  

 

CONECTIVO N. % 

Como 111 94% 

Conforme 4 4% 

Segundo 3 2% 

Total 118 100% 

 

 O como é o conectivo mais frequente. De acordo com os postulados da LFCU, a alta 

frequência promove alguns efeitos na estrutura da língua. São notórias a regularidade, a 

estabilidade e a produtividade do conectivo como, que encabeça não apenas construções 

conformativas oracionais, como diversas outras (comparativas, causais, modais etc.).  

                                                           
32

Cotexto aqui está ligado às "relações intratextuais – aspectos diretamente ligados à materialidade linguística, 

mas que ultrapassam o nível da sentença. A noção de cotexto envolve um cline." (SPERANÇA-CRISCUOLO, 

2014, p. 24).  
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 Sobre esse assunto, em razão da alta diferença quantitativa em relação aos demais 

conectivos, pode-se dizer que o como está sofrendo especialização nessa construção
33

. 

Existem opções de preenchimento, visto que o slot pode ser ocupado por diversos itens 

(como, segundo, conforme e consoante, p. ex.), mas o usuário, em um processo chamado de 

self-feeding (BYBEE, 2015),
34

 seleciona automaticamente o conectivo mais frequente, por ser 

mais facilmente acessado na memória.  

 De acordo com os estudos de Barreto (1999), o como, com valor comparativo, começa 

a aparecer no século XVI. O elemento tem base no latim, quando era utilizado como advérbio 

interrogativo, e expressou inicialmente modo e, posteriormente, causa. Ao passar ao 

português, tinha os valores modal e causal, os quais se percebem ainda no português 

contemporâneo. Pode ser utilizado atualmente com contornos temporais, comparativos, 

conformativos e até finais, experimentando "a aquisição de conteúdos semânticos específicos, 

por processos metafóricos" (BARRETO, 1999, p. 203). Isso mostra também que, por ser 

altamente acessado, está semanticamente desgastado (bleaching) e instancia diversas 

construções. A seguir apresenta-se um exemplo para efeitos ilustrativos:  

 

 

(31) "(...) Ao invés de reforçar sua capacidade de resposta e prever novos desafios, 

os sistemas sanitários parecem estar à deriva, trabalhando com prioridades de curto 

prazo, de maneira fragmentada”, avalia a OMS.  

[No caso do Brasil, como lembra Eugênio, o gasto da saúde aumentou um pouco 

em relação ao que se tinha há 30 anos, mais ainda é insuficiente.] “Para enfrentar as 

doenças crônicas, que correspondem a 66% da carga de patologias – a das 

transmissíveis é de 10% – é preciso gastar mais recursos na atenção primária (...). 

[Poli, n. 2, 2008, p. 20] 

 

 

 O fragmento (31) faz parte de um texto informativo-argumentativo, no qual se expõe a 

crítica feita ao modelo hospitalocêntrico de atenção feita pelo Relatório Mundial de Saúde, 

em 2008. Parágrafos antes deste transcrito, afirma-se que o mencionado Eugênio é consultor 

da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Mostram-se considerações da OMS sobre a 

situação dos serviços de saúde de maneira geral e se particulariza o assunto, iniciando novo 

                                                           
33

O como não aparece em construções conformativas não oracionais. Hipotetiza-se que, em virtude do seu 

desbotamento, é necessário que esse conectivo esteja em contexto que contribua para a interpretação da função 

da construção, já que sozinho não é capaz de imprimir noção semântico-pragmático. Conforme e segundo, 

guardadas as devidas diferenças, podem aparecer em construções conformativas não oracionais porque são mais 

específicos que o como, são menos semanticamente desgastados (PAIVA, 2016).   
34

Não há uma tradução consagrada para o termo self-feeding, por isso se optou por deixá-lo em inglês. Trata-se 

de um fenômeno no qual determinado item é mais facilmente acessado e usado em uma construção por ser o 

mais frequente, o que acaba perpetuando sua repetição. 
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parágrafo com a expressão "No caso do Brasil". Trata-se de um caso de função validadora, 

porque dá voz a uma autoridade, de forma que o leitor receba o conteúdo seguinte 

influenciado pela evidencialidade, ao se especificar a autoria da ideia. Aqui vale destacar o 

uso do conectivo como encabeçando o segmento conformativo na construção.  

 Apresenta-se, agora, a Tabela 4 com a distribuição quantitativa dos tempos/modos 

verbais encontrados nos segmentos conformativos das construções com função de validação 

de informação.   

 

Tabela 4 – Tempos/modos observados no segmento conformativo do padrão I 

TEMPO/MODO  N. % 

Presente/Indicativo 105 88% 

Pretérito Perfeito/Indicativo 10 9% 

Pretérito Imperfeito/Indicativo 3 3% 

Total 118 100% 

 

 O presente do indicativo é o tempo/modo verbal mais frequente neste padrão, 

representando 88% dos constructos. O fato de não haver uso do modo subjuntivo indica que a 

CCO não é estratégia para expressar dúvida do falante. Tempos e modos verbais revelam o 

ponto de vista do falante sobre o enunciado. O presente do indicativo expressa 

verossimilhança, algo real. Também está relacionado com o gênero e o domínio jornalístico, 

que caracteriza o corpus analisado. Tavares (1997), em pesquisa sobre recorrência de tempos 

verbais em textos jornalísticos (notícia e reportagem), conclui que, nas reportagens, há mais 

verbos no presente do indicativo, corroborando o que se encontrou aqui. 

 Cabe mencionar o que Palmer (2001) chamou de realis e irrealis, conceitos 

importantes que estão relacionados à modalidade do enunciado. A noção de realis está ligada 

a fatos efetivamente reais, que aconteceram ou estão acontecendo no momento do enunciado. 

Irrealis, por sua vez, diz respeito ao campo do pensamento, da imaginação, da possibilidade. 

Tempo e modos verbais podem auxiliar na distinção dessa categoria, especialmente os modos 

indicativo e subjuntivo. Givón (2001) também dá contribuições importantes para a questão 

das modalidades do enunciado. O autor propõe que realis e irrealis sejam vistos como uma 

categoria gradual e que essas noções não estejam diretamente em associação a realidade e 

possibilidade, mas sejam relacionadas com o contexto de interação.  

Pode-se dizer que, ao empregar o modo indicativo, especialmente o tempo presente, o 

falante codifica certeza diante do conteúdo expresso, não faz projeções, mas se situa na 

categoria do realis. Assim, o padrão I (função validadora) está relacionado com o fato de 
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alguém ter dito algo sobre alguma coisa de forma mais assertiva. Isso reforça ainda mais a 

validação do conteúdo expresso no segmento matriz da construção, haja vista que o falante 

reforça sua validade por meio do modo indicativo, sobretudo o tempo presente, como se viu. 

Com o dado (32), exemplifica-se o uso do presente do indicativo em construções 

conformativas com função validadora.  

  

 

(32) Ele explica que, por essa razão, essa qualificação específica é um dos fatores 

levados em consideração para manter o credenciamento das instituições de ensino. 

No entanto, [como alerta Maria Luiza Belloni, ainda não se tem clareza sobre 

como formar esse tutor: “Sabemos que ele exige uma formação diferente, mas, por 

enquanto, ainda estamos aprendendo ‘em serviço’(...)]".[Poli, n. 8, 2009, p. 8-9] 

 

 

 Trata-se de um trecho retirado de um texto argumentativo sobre a modalidade a 

distância de ensino. Nesse exemplo (32), observa-se o verbo alertar conjugado no presente do 

indicativo. Como se afirmou, esse é um tipo de tempo/modo verbo específico de domínio 

jornalístico, contudo não é o mais frequente em todos os padrões, como se verá, por exemplo, 

no padrão II (função referencial), posteriormente. Assim, a assertiva no presente do indicativo 

("como alerta Maria Luiza Belloni) recai sobre o ato de fala de Maria Luiza Belloni. Essa 

característica influencia na validação do conteúdo presente no segmento matriz,  já que se 

trata de uma modalidade realis, que está no campo da certeza e da realidade.     

 Informações quantitativas acerca da posição do segmento conformativo em relação ao 

segmento matriz são apresentadas abaixo, na Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Posição do segmento conformativo em relação ao matriz do padrão I 

POSIÇÃO   N. % 

Anteposto 65 55% 

Posposto 31 26% 

Intermediário 22 19% 

Total 118 100% 

 

 Em termos quantitativos, percebe-se que a posição mais frequente em relação ao 

segmento matriz é a anteposição, que corresponde a mais de 50% dos constructos do padrão I. 

A posposição e a posição intermediária chegam, respectivamente, a 26% e 19% dos dados 

classificados com função validadora. Argumenta-se que a flexibilidade atribuída às orações 

adverbiais que, em geral, é relacionada a estilo e aspectos linguísticos (BECHARA, 2009, 
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ROCHA LIMA, 1988) parece realmente ser um aspecto motivado também 

extralinguisticamente.  

 Cavalcante e Cardoso (2016, p. 116), por exemplo, realizam um estudo sobre a 

ordenação das orações temporais. Eles identificaram que, quanto à posição, "o fator guia é 

relevante. Assim, é natural que o produtor da sentença, em primeiro lugar, situe seu 

interlocutor, para, em seguida, apresentar o estado-de-coisas da principal". Assim, 

cognitivamente é importante, nos casos de função validadora (padrão I), que o leitor seja 

influenciado antes de receber a informação, como se ele fosse direcionado a confiar no 

conteúdo do segmento seguinte. Citando Chafe (1988), Decat (2010) explica que a oração 

"guia" tende a ocorrer no início porque sua função é delimitar a interpretação da informação 

consecutiva. Como se exemplifica no dado (33), aparece em destaque a autoria do conteúdo a 

ser fornecido no segmento matriz da construção.  

 

 (33) Outro exemplo de negócio bancário que extrapolaria as funções básicas 

prejudicando os povos seria a especulação no mercado de futuros, onde são 

negociadas safras de alimentos. [Segundo explica Sólon, a alta nos preços de 

produtos agrícolas que vem gerando a chamada crise alimentar (a ONU registrou 

que em 2011 existiam no mundo mais de um bilhão de famintos) é resultado da 

migração de capitais especulativos que ficaram órfãos com o estouro da bolha 

imobiliária em 2008 nos Estados Unidos]. “Hoje, um investidor não compra a safra 

de arroz deste ano, mas sim a produção que só vai existir em três anos. Como há aí 

um fator de risco, o preço da tonelada do arroz que seria de US$ 10 passa a ser de 

US$ 15 porque para estar seguro, o investidor contrata uma seguradora. Essa firma, 

no entanto, também não quer correr riscos e contrata uma resseguradora e assim 

indefinidamente. Então, a tonelada do arroz que antes valia US$ 10, por meio da 

especulação, acaba valendo US$ 200, o mesmo processo que fez com que as casas 

que valiam US$ 200 mil fossem negociadas por US$ 1 milhão”. [Poli, n. 24, 2012, 

p. 9] 

 

 O trecho (33) tem características argumentativas e faz parte de um texto sobre a 

mobilização da sociedade civil e organizações sociais contra a financeirização da natureza. 

Alguns parágrafos antes do trecho reproduzido aqui, informa-se a identidade de Pablo Sólon: 

ex-embaixador da Bolívia nas Nações Unidas, à época (2012) diretor-executivo da ONG 

asiática Focus on the Global South.  

Esse tipo de informação é comum nos casos de função validadora: os sujeitos dos 

segmentos conformativos são sempre apresentados (no próprio segmento, ou anteriormente), 

a fim de que sirvam de autoridade para expressar aquilo que será dito no segmento matriz. 

Trata-se de um exemplo prototípico e frequente em nosso corpus: segmento conformativo 
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anteposto ao segmento matriz, falta de correferencialidade entre os sujeitos das orações 

(“Sólon” e “a alta nos preços dos produtos agrícolas”), verbo dicendi (explicar) e ligação 

supraoracional (o segmento conformativo liga-se a informações subsequentes, que extrapolam 

o segmento matriz). Em relação ao sujeito, a ordenação sintática do segmento conformativo é 

frequentemente CONECTIVO + VERBO + SUJEITO, formando uma estrutura regular nesse tipo de 

construção. 

Por sua vez, sobre o escopo do segmento conformativo observado no padrão I, afirma-

se que 100% dos constructos têm um amplo alcance. Esse resultado é bastante relevante para 

nossa pesquisa porque evidencia que a tradicional oração subordinada adverbial conformativa, 

como descrita nas gramáticas (Capítulo 1), não tem função equivalente à de adjunto adverbial, 

atingindo apenas o verbo do segmento matriz. O segmento conformativo, em alguns casos, até 

extrapola os limites de uma unidade informacional (DECAT, 1999, 2010) – tradicional oração 

principal – e tem alcance supraoracional. Serve, inclusive, de espécie de preâmbulo para 

citações diretas, nas quais as palavras do autor são transcritas ipsis litteris, conforme se vê em: 

 

(34) Para os pesquisadores ouvidos pela Poli, [o Estado brasileiro, de fato, tem sido 

mais atuante na condução das políticas de desenvolvimento e de educação desde a 

primeira década dos anos 2000, como aponta Gaudêncio Frigotto, professor da 

pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (Uerj): “De meados da década de 1980 até 2000, a palavra 

desenvolvimento saiu do vocabulário no Brasil. A ideia de desenvolvimento foi 

substituída pela ideia de mercado. O Brasil tem o mérito, especialmente a partir do 

governo Lula, de ter retomado essa ideia do papel do Estado na condução do 

desenvolvimento”], indica. [Poli, n. 30, 2013, p. 22] 

   

 

 Detecta-se nesse dado (34) um segmento conformativo ("como aponta Gaudêncio 

Frigotto, professor da pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (Uerj)") que serve de ponte para a citação, mas também se relaciona com o 

segmento anterior. Sobre esse assunto, Decat (2010, p. 119) afirma que  

 

 

Exercendo a função de ‘ponte’, a oração adverbial constitui, muitas vezes, uma 

retomada da informação, estabelecendo, portanto, um elo entre o discurso 

precedente e o subsequente. Essa função constitui uma evidência da inadequação de 

análises que costumam se ater ao nível sentencial e a sentenças isoladas. É o 

discurso maior que permitirá que se perceba essa função da oração adverbial, que 

mantém, por isso mesmo, uma função de coesão discursiva, de elemento importante 

na organização do discurso (...). 
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 Assim, trata-se de um caso em que o segmento conformativo está em posição 

intermediária e tem um escopo que ultrapassa os limites da oração principal. Como se vê, o 

segmento conformativo extrapola a chamada oração principal, alcançando todo o trecho da 

fala de Gaudêncio Frigotto, reproduzida tal qual. Na verdade, o segmento matriz, neste caso, 

funciona como um resumo do que o próprio Frigotto afirmou sobre o assunto tratado.   

 Vale observar também aqui o princípio da iconicidade: a disposição dos elementos na 

sentença parece não ser aleatória. O subprincípio da proximidade reflete nesse constructo, 

uma vez que o segmento conformativo liga a sentença anterior e o trecho. É um dado 

relevante por refletir que, conforme Azeredo (2004) e Raposo et al. (2013) explicitaram, a 

flexibilidade das orações hipotáticas não é sem razão, mas pode ser motivada por algum fator 

linguístico ou extralinguístico.  

 Importa reproduzir o que Decat (2010, p. 121) argumentou a respeito da posição das 

construções: "a posição inicial ou final será uma decorrência da maneira como se quer dar 

foco, realçar, enfatizar". Ou seja, estão envolvidos fatores não só linguísticos, mas também 

pragmáticos.  

Neves (2011) afirma que as construções conformativas geralmente envolvem mais de 

um ato de fala, e Santos (2008) também evidencia que uma das funções dessa construção é 

promover a polifonia. O dado apresentado ilustra essas assertivas. Argumenta-se que se têm, 

muitas vezes, dois atos de falas distintos, mas não se trata de um discurso direto prototípico, 

porque os dois pontos e o travessão são “substituídos” por conectivos conformativos 

(segundo, como, conforme etc.). Nesse caso apresentado, a construção fica no entremeio de 

um tipo de discurso e outro.  

A tabela a seguir apresenta a semântica do elemento verbal do segmento 

conformativo, no padrão I: 

 

Tabela 6 – Semântica dos verbos dos segmentos conformativos do padrão I  

SEMÂNTICA VERBAL N. % 

Elocução 111 94% 

Cognitivo 7 6% 

Total 118 100% 

  

 Godinho (2011) já propunha que existam semanticamente dois tipos específicos de 

verbos que estão presentes nas construções conformativas oracionais. Esse resultado se 

confirma nos dados obtidos desta pesquisa. A maior expressividade numérica está na presença 
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de verbos de elocução. Consideram-se aqui verbos de elocução aqueles que envolvem 

produção de enunciado do sujeito do segmento conformativo. Então, verbos como observar, 

apontar, escrever no contexto de produção de enunciado (dizer em forma de observação, 

dizer em forma de apontamento e dizer em forma escrita) foram considerados de elocução, 

além dos tradicionais contar, dizer, afirmar, explicar, informar, argumentar etc.  Para ilustrar, 

insere-se o dado 35: 

 

(35) Se a primeira década dos anos 2000 foi de relativa passividade no que diz 

respeito às mobilizações grevistas no Brasil, a segunda tende a ser diferente. Aliás, 

[o cenário já começa a mudar, como aponta o sociólogo e professor da USP Ruy 

Braga, lembrando as greves recentes nos Correios, nos canteiros de obras do 

PAC, entre outras]. Em seu novo livro, ‘A Política do Precariado’, Braga investiga 

tanto as causas da passividade dos anos 2000 quanto os indícios de inquietação 

social presentes nas mobilizações grevistas dos últimos anos, a partir da relação 

entre governo, sindicatos e os trabalhadores que integram o que chama de 

precariado. [Poli, n. 27, 2013, p. 13] 
  

 

       O trecho (35) encontra-se na introdução da entrevista com Ruy Braga, concedida à 

revista Poli, em que o pesquisador da USP responde perguntas sobre mobilizações grevistas 

nos últimos tempos. No dado, percebem-se as seguintes características, já observadas 

anteriormente: sujeito animado no segmento conformativo (“sociólogo e professor da USP 

Ruy Braga”), ausência de correferencialidade entre os sujeitos e o frequente verbo de 

elocução (apontar, com sentido de fazer alusão, citar). Entretanto, há ainda dois traços que 

precisam ser observados de igual forma nesse token: a) a sentença seguinte não é uma citação 

da fala do professor, como há em diversos constructos; b) o segmento conformativo está 

posposto ao segmento matriz.  

Sobre o primeiro ponto, defende-se que o fato de estar inserido em um texto 

introdutório de uma entrevista faz com que não se antecipe a fala do pesquisador. Em relação 

ao segundo traço, argumenta-se que, se comparado aos demais dados apresentados aqui, o 

segmento conformativo desse exemplo é maior em extensão, apresenta mais informações, o 

que faz com que seja necessário inserir esse segmento ao fim da construção, tendo em vista 

que o segmento matriz é menor (“o cenário já começa a mudar”).  

As construções conformativas com função validadora, portanto, têm um segmento 

conformativo que legitima e valida o conteúdo do segmento matriz. Essa função é comumente 

encontrada em textos argumentativos e está relacionada com o argumento de autoridade, 

geralmente descrito em livros e manuais de redação. Não há correferencialidade entre o 
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sujeito do segmento conformativo e do segmento matriz. Esse sujeito, em geral, é animado. A 

anteposição é a mais usual no padrão I para o segmento conformativo, que com frequência 

apresenta verbo no presente do indicativo e com semântica de elocução.  E seu escopo é 

amplo.  

 A seguir, a análise dos dados continua com a descrição e análise do padrão II, em que 

foram inseridos os dados com função referencial.  

 

4.2 Padrão II: função referencial   

 

 A função referencial é a segunda mais frequente no corpus investigado, representando 

22% dos 243 dados totais. Essa função da CCO está relacionada com o resgate de 

informações disponíveis. O que se faz é anunciar que determinada informação foi ou ainda 

poderá ser acessada. Também se inserem nesse grupo os tokens que envolviam um acesso 

mental da informação, noticiada como parte do senso comum, embora menos frequente.  

Em termos graduais, essa função é mais (inter)subjetiva (TRAUGOTT e DASHER, 

2005) que as demais, tendo em vista que o foco recai sobre o interlocutor do texto, isto é, o 

autor do texto está claramente atento ao seu destinatário. Esse argumento pode ser 

comprovado com a presença bastante frequente do sujeito "você" (ou equivalente) no 

segmento conformativo, uma forma de dialogar com o leitor, inserindo-o no texto. Para 

ilustrar, o dado (36) do corpus:  

 

 (36) “Sobre ter a continuidade de programas A, B e C, eu acho que é 

responsabilidade do governo sempre fazer as avaliações necessárias, ver se ele está 

tendo a eficácia e a eficiência necessária para se manter. E se este projeto tiver 

algum problema a gente precisa corrigir. Isso faz parte da condução da política”. 

[Como você lerá na reportagem sobre a PEC nesta revista (pág. 20), 

especialistas discordam dessa avaliação]. Os secretários estaduais de educação 

também não parecem muito seguros.  [Poli, n. 48, 2016, p. 11] 

 

 O texto (36) é argumentativo, traz pontos de vista sobre o assunto reforma do ensino 

médio. No trecho, aparece a voz do secretário Rossieli defendendo os interesses do governo 

em relação à reforma do ensino médio. O autor do texto, que parece discordar do ponto de 

vista do secretário, informa ao leitor que, na mesma edição da revista, há outro texto no qual 

ele poderá encontrar mais argumentos contra PEC 241. Detecta-se, então, alto grau de 

(inter)subjetividade. Vale antecipar que, na maioria dos casos, encontrou-se sujeito animado 
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no segmento conformativo. Um contraexemplo será discutido por ocasião da análise da 

semântica verbal mais adiante.  

 Assim como foi feito para descrição do padrão I, o primeiro traço a ser descrito aqui é 

o conectivo do segmento conformativo.  

 

Tabela 7 – Conectivos observado no padrão II 

CONECTIVO N. % 

Como 52 98% 

Conforme 1 2% 

Total 53 100% 

 

        Como se pode observar, é quase categórico o uso do conectivo como nos dados do 

padrão II (função referencial). Nesse padrão, segundo e consoante não foram detectados. Os 

dados flagrados evidenciam que, assim como no padrão I, no padrão II, o como está se 

especializando e fazendo com que os demais conectivos sejam menos frequentes.  

Embora apenas por meio de uma pesquisa diacrônica seja possível atestar esta 

afirmação, o resquício do uso do conforme nesse padrão deixa transparecer, de alguma forma, 

a origem e a relação semântica que essa função tem com a função mais fundamental e básica 

da CCO, que é a conformidade de ideias entre os segmentos relacionados.  

 A seguir, apresenta-se um dado (37) para exemplificar a presença do conectivo como 

no padrão. 

 

(37) Cerca de 3 mil pessoas, entre delegados e observadores, participaram dos 

debates, mas desde o ano passado foram realizadas cerca de 1.500 conferências 

municipais e 27 estaduais, que tiveram a participação de 400 mil pessoas. [Como 

você viu nas últimas edições da Poli, a ideia principal é construir um Sistema 

Nacional Articulado de Educação]. As discussões foram divididas em cinco eixos: 

‘Papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade: organização e 

regulação da educação nacional’, ‘Qualidade da educação, gestão democrática e 

avaliação’, ‘Democratização do acesso, permanência e sucesso escolar’, ‘Formação 

e valorização dos profissionais da educação’, ‘Financiamento da educação e controle 

social’ e ‘Justiça Social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade’. 

[Poli, n. 11, 2010, p. 12] 

      

 

 O constructo (37) é parte de um texto que trata da Conferência Nacional de Educação 

realizada em Brasília, em 2010. No trecho, o segmento conformativo ("como você viu nas 

últimas edições da Poli") é introduzido pelo conectivo como e faz referência a uma 

informação mencionada em outras edições. O autor do texto dialoga com o interlocutor (leitor 

da revista) partindo do pressuposto de que ele acessou a informação anteriormente.  
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A referência a outras edições também evidencia que o autor do texto sabe que o 

conteúdo já foi veiculado, mas repete-o, por considerá-lo importante e por imaginar que a 

informação possa ter se perdido. Ao mencionar as outras edições, o autor do texto também dá 

chance de o leitor buscar informações extras sobre o assunto, caso queira. Por esse motivo, os 

dados desse padrão desempenham uma função chamada de referencial.  

 Na Tabela 8, apresenta-se a distribuição quantitativa dos tempos/modos verbais em 

construções conformativas oracionais alocadas no padrão II.   

 

Tabela 8 – Tempo/modo verbal do segmento conformativo no padrão II 

TEMPO/MODO  N. % 

Pretérito Perfeito (indicativo) 27 51% 

Presente (indicativo) 15 28% 

Futuro do presente (indicativo) 11 21% 

Total 53 100% 

 

 No corpus analisado, na maioria dos dados, estava o pretérito perfeito do indicativo 

(51%), seguido do presente do indicativo (28%) e do futuro do presente do indicativo (21%), 

como se vê na Tabela 8. Como se sabe, a noção de realis vs. irrealis não se detecta somente 

pela observação do elemento verbal, mas pode ser influenciada pelo contexto.  

Palmer (1986) e Bybee (1998) reconhecem que não é possível enxergar a modalidade 

como uma categoria discreta. Utilizando-se, portanto, do gradiente de certeza de modalidade 

desenvolvido por Givón (2001, p. 302), o pretérito perfeito, somado ao contexto em que se 

insere nos dados observados, deveria estar mais distante do grau de certeza do que o presente 

do indicativo, por exemplo. Isso pode ser evidenciado por meio do contexto.  

 A seguir, está o dado (38), em que há um verbo no pretérito perfeito do indicativo no 

segmento conformativo:  

 

 (38) No caso dos técnicos em saúde, as informações levantadas pela pesquisa ‘A 

educação profissional em saúde no Brasil e nos países no Mercosul: perspectivas e 

limitações para a formação integral de trabalhadores face aos desafios das políticas 

em saúde’ são um bom começo para entender como estão organizadas as políticas de 

formação em países membros e associados. [Como você acompanhou nas duas 

últimas edições da revista Poli, a pesquisa chegou a importantes conclusões sobre 

a análise quantitativa e qualitativa da oferta de educação profissional em saúde no 

Brasil: o trabalho mapeou cursos e instituições e, usando uma metodologia 

inovadora, em que seis instituições formadoras da Rede de Escolas Técnicas do SUS 

atuaram também como pesquisadoras, mostrou que prevalecem no país o ensino 

com foco no mercado de trabalho e os currículos baseados na pedagogia das 

competências.] [Poli, n. 8, 2009, p. 21-22] 
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  Caso o usuário quisesse codificar certeza em relação ao conteúdo compartilhado no 

segmento matriz, não teria inserido a informação novamente. Nesse sentido, o contexto é 

importante. Chama atenção ainda a extensão do segmento matriz em comparação ao segmento 

conformativo. Nesse caso, a função referencial é evidente, na medida em que o autor do texto 

indica ao leitor que é possível encontrar mais informações nas edições passadas da revista.  

Agora, um dado (39) cujo segmento conformativo tem um verbo no futuro do presente.       

 

 

(39) A ideia é compensar a queda de preços com o aumento da quantidade de 

minério exportado, mantendo assim os lucros que vinham sendo obtidos no período 

de expansão. É precisamente nesse contexto que se dão as discussões para 

atualização do código que regula as atividades da indústria extrativa mineral no 

Brasil, de 1967. [Como você verá, entre as principais críticas ao projeto de lei 

5087/13, o novo código da mineração em tramitação na Câmara, está o 

questionamento à lógica de expansão e priorização da atividade em detrimento dos 

direitos das comunidades e dos trabalhadores do setor, da preservação ambiental, do 

planejamento para utilização dos recursos e outros.]  [Poli, n. 38, 2015, p.  4] 

 

 

 O exemplo (39) ilustra a instanciação do futuro do presente no segmento conformativo 

das construções analisadas. O trecho foi retirado de uma reportagem sobre a crescente 

mineração no Brasil. Trata-se de uma sequência com características argumentativas em que o 

autor tenta mostrar as contradições desse fenômeno no país. Esse trecho está inserido em uma 

apresentação que antecede a reportagem. Assim, o futuro do presente foi utilizado no 

segmento conformativo que aponta para um conteúdo que será mais desenvolvido 

posteriormente. Faz referência ao assunto que o leitor encontrará ao longo da reportagem.   

 Vale também apresentar um exemplo (40) com a presença do verbo no presente do 

indicativo, porque o segmento conformativo que o carrega tem um comportamento um pouco 

diferente dos demais: pode conter um sujeito não expresso ou desinencial (primeira pessoa do 

plural).  

 

(40) O escândalo que levou ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor de 

Mello revelou como as empresas, a despeito da proibição, colocavam dinheiro nas 

candidaturas de sua preferência. Pouco tempo depois, em junho de 1993, foi a vez 

de Paulo Maluf: a Receita Federal descobriu que o político recebeu doações de 

empreiteiras para campanhas ao governo do estado, em 1990, e à prefeitura de São 

Paulo, em 1992. Mas, [como sabemos, o debate sobre a mudança no financiamento 

do sistema político tomou o rumo do mercado.] As doações foram liberadas em 

1995, quando o Congresso Nacional aprovou a nova Lei Orgânica dos Partidos. Em 

1997, a Lei das Eleições estabeleceu alguns limites para essas doações: 10% do que 
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foi declarado ao Imposto de Renda no ano anterior para pessoas físicas e 2% do 

faturamento, no caso das empresas. [Poli, n. 40, 2015, p. 8] 

 

  

 Nos casos em que o verbo estava no presente do indicativo, a função referencial é mais 

metafórica. Não se encontra essa informação em qualquer parte do texto físico, mas na 

memória coletiva, a que o leitor pode ter acesso. Trata-se de casos em que o autor do texto 

convida o leitor a compartilhar com ele a informação. Esses casos são altamente 

(inter)subjetivos, porque o autor parece influenciar o seu interlocutor a concordar e a aceitar 

sua argumentação, trazendo uma informação que poderia ser recuperada na memória. Faz 

referência a um dado compartilhado, do senso comum.   

 Todos os verbos classificados como cognitivos (SCHEIBMAN, 2001) foram 

empregados no presente do indicativo. Isso diz muito em relação à atitude do falante quanto 

ao conteúdo expresso no segmento matriz. Ao lançar mão de verbo com semântica cognitiva 

(por exemplo, saber) no presente do indicativo em construções conformativas com função 

referencial, o autor do texto estabelece forte ligação com o interlocutor, influenciando-o, de 

modo a aceitar aquela informação, com a qual ele compartilharia. Como foi comentado aqui, 

o presente do indicativo na escala de gradualidade (GIVÓN, 2001) indica mais grau de 

certeza. Para continuar abordando o traço da semântica verbal, apresenta-se a Tabela 9, com a 

distribuição quantitativa dos tipos de verbos dos segmentos conformativos.  

  

Tabela 9 – Semântica do verbo dos segmentos conformativos detectados no padrão II 

SEMÂNTICA VERBAL  N. % 

Perceptivo 35 66% 

Elocução 12 23% 

Cognitivo 6 11% 

Total 53 100% 

 

 A semântica mais frequente não foi a de verbo cognitivo. Encontraram-se mais dados 

com verbos perceptivos (66%). Em seguida, têm-se as instanciações com verbos de elocução 

(23%) e os de sentido cognitivo (11%). São recorrentes os verbos ler e ver.  

 

(41) A ideia é ajudar o leitor – trabalhador, estudante ou militante que conhece os 

campos da saúde e da educação – a conhecer como essas áreas estão sendo pensadas 

pelos programas de governo daqueles que pretendem ser o próximo presidente do 

Brasil. [Como você lerá na apresentação desse especial, três candidatos – Marina 

Silva, Rui Costa Pimenta e Eymael – não enviaram os textos. Todos os outros estão 

aqui, submetidos ao seu olhar crítico e à sua escolha]. As eleições são tema também 

do almanaque desta edição.  [Poli, n. 13, 2010, p. 3] 
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 O trecho do exemplo (41) foi retirado do editorial da revista. O objetivo do texto é 

apresentar com parcialidade os assuntos que estão disponíveis na edição – nesta seção os 

editores expõem seu ponto de vista sobre as reportagens –, por isso trata-se de uma sequência 

argumentativa. Esse é um dado característico da função referencial, em que o autor sinaliza 

para o leitor que esse assunto será retomado em páginas seguintes, nas quais poderá encontrar 

novas informações.      

 A amostra das semânticas verbais do padrão I e do padrão II é bastante diferente, 

como se percebe. Essa diferença marca a distinção de funções de cada um dos padrões. 

Primeiro, a ordenação sintagmática dos elementos do segmento conformativo no padrão I 

segue o que Marques e Cezario (2015) explicitaram: aparece com sujeito posposto ao verbo 

como resultado da presença do verbo de elocução. Por sua vez, no padrão II, o segmento 

conformativo apresenta o sujeito anteposto. Em segundo lugar, nos casos em que se 

detectaram verbos de elocução com função referencial, percebe-se certa sobreposição de 

funções, e, sintaticamente, o sujeito pode estar tanto anteposto quando posposto ao verbo do 

segmento conformativo, conforme se observa no caso (42):  

 

 

(42) Como se não bastassem tantas crises, as Olimpíadas no Rio desnudam ainda 

todos os atropelos e violações de direitos praticados contra as populações mais 

pobres do estado, exemplar do modelo de cidade voltada para os megaeventos que 

vem sendo incentivado no Brasil. [Assim como na Copa, não há expectativa de 

legado positivo, e as denúncias e preocupações se avolumam, como mostra a 

reportagem ‘Calamidade olímpica’, desta edição]. 

E como todo esse quadro provoca reações, o Dicionário traz o histórico e as 

reflexões sobre o verbete ocupação, que tem sido significado como uma estratégia 

de reivindicação e denúncia. [Poli, n. 46, 2016, p.3] 

 

 

 O token (42) é também um trecho retirado do editorial da revista. Nesse caso, contudo, 

a interlocução com o leitor diminui, se comparado aos casos em que ele é diretamente 

acionado no texto, como se viu no dado (41), por exemplo, com alta expressão de 

(inter)subjetividade. Isso faz com que se observem ainda resquícios de função validadora, 

apesar de o segmento conformativo ("como mostra a reportagem 'Calamidade olímpica', desta 

edição") não ser composto de sujeito animado, característica que contribui para o seu 

hibridismo.   

 Santos (2008) analisa as construções conformativas oracionais e não oracionais (que 

chamou de constituintes extraoracionais). Ao fazer análise de um dado semelhante ao que se 
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apresenta a seguir, o autor afirma que se trataria de um caso ambíguo, com função polifônica 

e referencial.
35

 Observe-se o token (43).   

 

 

(43) Tem estado com apenas um posto de coleta. Então, é algo totalmente precário, 

recolhem o mínimo e insistem que coletam 94% das embalagens. [E essa 

embalagem não coletada é reutilizada na própria lavoura, como eu disse 

anteriormente, pelo problema do analfabetismo e da falta de orientação]. De forma 

inocente, as pessoas reutilizam as embalagens para uso doméstico, em currais, e até 

para armazenar alimentos. [Poli, n. 22, 2012, p. 12] 

 

 

 Discorda-se de Santos (2008). Em casos como esse, a CCO não seria responsável pela 

função polifônica porque é o próprio autor que traz a lembrança do que ele havia falado. O 

contexto como um todo apresenta outros fatores que imprimem a polifonia.  

Este dado foi retirado de uma entrevista concedida pelo deputado Padre João (PT-

MG). A entrevista tem como tema central a utilização exagerada de agrotóxico nos alimentos, 

de que discorda o deputado, mostrando as contradições dos argumentos das pessoas que estão 

a favor do alto limite permitido para utilização dos produtos. Trata-se, portanto, de um texto 

argumentativo. Nele o segmento conformativo ("como eu disse anteriormente") tem um verbo 

que é de elocução (dizer), mas que não está anteposto ao sujeito ("eu"), ao contrário do que se 

detecta constantemente no padrão I.  

 Entre os princípios da abordagem construcional, está um procedimento chamado de 

coerção. Esse procedimento caracteriza-se pela resistência que novos membros desenvolvem 

ao serem inseridos em outro padrão construcional e deve ser considerado um efeito contextual 

de esquemas e modelos exemplares (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). Nesse caso, o 

verbo dizer tende a ser anteposto ao sujeito, por uma questão semântica (é um verbo de 

elocução), mas outros elementos do cotexto ("eu" e "anteriormente"), que têm lugares bem 

definidos em uma construção oracional, não permitem que ele seja deslocado para a 

construção típica de verbo dicendi (MARQUES e CEZARIO, 2015). Argumenta-se, assim, 

que se trata de um dado com função referencial clara. Por meio do segmento conformativo, o 

                                                           
35

O dado classificado como ambíguo por Santos (2008, p. 80) foi: "Apesar da pouca idade, o apoiador rubro-

negro se diz tranquilo e pronto para o grande desafio. - O mais importante é estar confiante. E eu estou. Confio 

em mim e nos meus companheiros. Tenho certeza de que faremos um bom jogo - disse. (...) Mesmo tendo apenas 

19 anos, Fellype sabe que carrega nas costas a responsabilidade de comandar o time, principalmente nas ações 

ofensivas. – Não me sinto pressionado. Sei que tenho responsabilidades, mas é como eu disse: estou confiante 

de que eu e o time estamos preparados para fazer um grande jogo contra o Fluminense – explicou (Felype 

pronto para seu primeiro Fla-Flu – O Extra – Maio 3, 2005)". 
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deputado resgata uma informação fornecida por ele em trechos anteriores. Não se detecta 

ambiguidade aqui.  

 Agora, mostra-se a Tabela 10, com os valores relacionados à posição do segmento 

conformativo em relação ao segmento matriz encontrado no padrão II.  

 

Tabela 10 – Posição do segmento conformativo em relação ao matriz no padrão II 

POSIÇÃO  N. % 

Anteposto 39 74% 

Intermediário 9 17% 

Posposto 5 9% 

Total 53 100% 

  

 Os segmentos conformativos de construções alocadas no padrão II, em sua maior 

parte, estão antepostos ao segmento matriz, somando 74% do total. Argumenta-se que essa 

quantidade de segmentos conformativos em anteposição tem relação com a alta 

(inter)subjetividade detectada no padrão II. Deve-se ter em vista que a atenção está voltada 

para o interlocutor, com o objetivo de fazer com que ele acesse a informação referida, caso 

ainda não tenha lido, ou estimular que ele concorde com a proposição alocada no segmento 

matriz, sobretudo nos casos com verbo de cognição (saber, p.ex.). Para ilustrar, um dado (44) 

com segmento conformativo anteposto ao segmento matriz: 

 

 
(44) Evilásio Salvador lembra que, além da desoneração da folha de pagamentos, 

todo o conjunto das desonerações dos últimos anos atinge o setor da Seguridade. 

[Como você leu acima, tributos como PIS, Cofins e CSLL são destinados ao 

financiamento da Seguridade e têm sido bastante reduzidos]. Segundo a 

Constituição, a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta 

e indireta pelo pagamento desses impostos; pelas contribuições dos empregadores 

através da folha de salários, receita ou faturamento; pelos trabalhadores e segurados 

da Previdência diretamente, através de contribuições com bases nos salários; e pela 

receita de concursos como loterias e impostação de bens e serviços. [Poli, n. 37, 

2014, p. 8] 

 

O dado (44) ilustra a anteposição do segmento conformativo. Ele está inserido em uma 

reportagem de capa que tem como tema central a desobrigação de pagamentos para o setor 

privado e os efeitos que isso tem sobre o trabalhador. O segmento conformativo ("Como você 

leu acima") relaciona-se com trecho citado anteriormente. O autor reforça a informação por 

meio da CCO para acrescentar que tais tributos "têm sido bastante reduzidos" por causa das 

desonerações. Nesse caso, além do aspecto referencial e (inter)subjetivo, o autor do texto 
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sinaliza ao interlocutor que ele sabe que essa informação está disponível e, mesmo assim, 

deseja repeti-la, para efeito argumentativo.    

A construção conformativa do padrão II tem como função o resgate de informações 

disponíveis no próprio texto, na própria edição ou em outras edições da revista. A função 

referencial configura-se como a mais (inter)subjetiva, em virtude da direta interlocução com o 

leitor. A anteposição, o conectivo como, presença de verbo no pretérito perfeito do indicativo 

e com semântica de percepção são frequentemente encontrados no segmento conformativo da 

construção com função referencial. 

 No que se refere ao escopo do segmento conformativo presente no padrão II, não se 

detectou escopo focal. Todos eram amplos, mas não extrapolavam a tradicional oração 

principal. Passa-se, agora, a analisar e descrever o padrão III (função explicativa).  

 

 4.3 Padrão III: função explicativa  

 

 Ocupando o terceiro lugar no quesito frequência no corpus, a função explicativa 

representa 18% das construções conformativas oracionais. O padrão III é o único em que se 

admitem na mesma construção polaridades diferentes para os segmentos conformativo e 

matriz. Mas vale dizer que, assim como Raposo et al. (2013) indicaram, as conformativas têm 

sempre polaridade positiva. Em termos semânticos, o segmento conformativo oferece uma 

espécie de explicação: o interlocutor justifica por que está colocando tal proposição no 

segmento matriz ou dá uma informação complementar.  

 Este padrão ilustra bem o que Mann e Thompson (1983) entendem por "proposição 

relacional". Essa noção está associada com a contiguidade das orações ou sequências maiores 

do texto e o significado que emerge dessa relação. É importante falar dessa relação nesta 

seção porque envolve uma relação implícita entre a informação disponível pelo usuário no 

texto e combinação das partes relacionadas.  

Decat (2010), ao mencionar a proposição relacional, dá destaque à possibilidade de 

interpretar uma relação de unidades informacionais sem um conectivo explícito. Porém, 

apesar da presença do conectivo nos dados analisados, defende-se que construções 

conformativas oracionais com função explicativa exigem dos interlocutores a depreensão 

dessa relação implícita a que se referem os autores. Em alguns casos, não é fácil detectar o 

escopo do segmento conformativo em dados como os que serão apresentados nesta seção, e 

isso dificulta, consequentemente, a classificação de constructos.   
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 Em relação ao conectivo, assim como nos demais, não se encontrou o consoante 

encabeçando os segmentos conformativos. De igual forma também, o como, presente em 91% 

dos tokens deste padrão, destaca-se diante dos demais conectivos.  

 

Tabela 11 –  Conectivos do segmento conformativo no padrão III 

CONECTIVO  N. % 

Como 39 91% 

Conforme 4 9% 

Total 43 100% 

 

 Destaca-se que, apesar de o como ser maioria em todos os padrões (isso se repete no 

padrão IV, como se verá), o conforme está presente em quase todos. Em outras palavras, o 

resquício da transparência semântica do conectivo conforme resiste nos padrões para marcar, 

de alguma maneira, a noção de conformidade. A seguir, um dado (45) para ilustrar a 

recorrente presença do conectivo como no padrão III.  

 

(45) Acho que, no SUS, há uma institucionalização da participação. Mesmo os 

representantes dos usuários são sempre os mesmos, boa parte deles são corporações. 

Agora, é como a democracia: é melhor ter do que não ter. Não sou a favor de [fechar 

conselho nem acabar com as conferências, como muita gente está propondo]. 

Temos que aperfeiçoar: coibir reeleição, fazer rotatividade, estimular os setores 

sociais a participarem e discutir o tamanho e a dimensão do SUS no Brasil. [Poli, n. 

1, 2008, p. 20] 

    

 

 No trecho, o entrevistado discorre sobre a participação social no SUS durante seus 20 

anos de existência. O autor trata da associação que as pessoas fazem entre melhora nos 

serviços de saúde e as empresas de saúde suplementar, deixando de fora a possibilidade de 

melhorias nas políticas de saúde universal e gratuita.  

O segmento conformativo da construção ("como muita gente está propondo") 

desempenha uma função explicativa porque nele o autor justifica por que afirmou não ser a 

favor de acabar com as conferências e fechar o conselho. Como se vê, nessa construção, a 

polaridade do segmento matriz (negativa) é contrária à do segmento conformativo (positiva). 

É usual o escopo do segmento conformativo ser focal, tal como está – relaciona-se apenas à 

ideia "fechar o conselho e acabar com as conferências".  

   Tempo e modo verbais também foram observados neste padrão III. Percebeu-se que 

novamente o presente do indicativo soma mais de 60% dos 43 dados com função explicativa. 
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Tabela 12 – Tempo/modo verbal do segmento conformativo do padrão III  

TEMPO/MODO VERBAL  N. % 

Presente (indicativo) 26 62% 

Pretérito Imperfeito (indicativo) 11 24% 

Pretérito Perfeito (indicativo) 5 12% 

Futuro do Pretérito (indicativo) 1 2% 

Total 43 100% 

        

 Assim como no padrão I, o presente do indicativo é amplamente utilizado em 

construção conformativa com função explicativa. As razões para essa frequência aqui são 

equivalentes ao que se aduziu para a função validadora. Ele serve para ajudar a expressar 

verossimilhança do conteúdo exposto no segmento matriz, justificando-o, complementando-o. 

Repare-se que não tem a função de validar o conteúdo expresso no segmento matriz (que é 

focal), como acontece no padrão I, mas de explicar a inserção do enunciado. É o caso do 

token (46):  

 

(46) “Caso nós tenhamos que aderir a esse modelo da medida provisória, vai ser um 

retrocesso muito grande para a história da educação profissional, [a perda de uma] 

conquista recente, porque se deixa de ter essa formação integrada, que é diferente de 

formação de tempo integral”, reforça. Sobre essa preocupação, o representante do 

MEC assegurou que as modalidades de [educação profissional concomitante, 

subsequente e integrada ao ensino médio, conforme previsto na LDB], vão 

continuar existindo. De acordo com Rossieli, a reforma apenas acrescenta mais uma 

opção. [Poli, n. 48, 2016, p. 10] 

 

 

 O texto (46) é expositivo-argumentativo, traz pontos de vista de diversas partes sobre 

o assunto reforma do ensino médio. No trecho, aborda-se a preocupação com o futuro da 

educação profissional no país, que com a reforma sofreria retrocesso, de acordo com o autor 

do texto. Nesse constructo, então, observa-se uma contra-argumentação, na qual Rossieli, 

representante do MEC, teve a oportunidade de expor o assunto do ponto de vista do governo.  

O segmento conformativo ("conforme previsto na LDB") é inserido para explicar que 

tais modalidades ("educação profissional concomitante, subsequente e integrada ao ensino 

médio") foram mencionadas porque estão previstas na lei, não estão ali sem razão. Não é um 

caso que se considera prototípico neste trabalho, porque está na voz passiva com a supressão 

do verbo auxiliar conjugado. Hipotetiza-se que casos como esses podem ser comuns com 

sujeitos metonímicos: LDB (Lei de Diretrizes e Bases) é um documento, isto é, um sujeito 

menos animado.  
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Cabe destacar também que o segmento conformativo está posposto ao segmento 

matriz, não abarca toda a oração, mas apenas as modalidades de ensino citadas. Para continuar 

abordando o assunto da posição do segmento conformativo, apresenta-se a Tabela 13, 

contendo os números de recorrência de posposição.  

 

Tabela 13 – Posição do segmento conformativo em relação ao matriz no padrão III  

POSIÇÃO  N. % 

Posposto  40 93% 

Anteposto 3 7% 

Total 43 100% 

  

 A posição usual para o segmento conformativo é posterior ao segmento matriz. Decat 

(2010) mostra que a flexibilidade das construções hipotáticas é influenciada pela pragmática, 

como exposto anteriormente. O segmento conformativo com função explicativa na construção 

não seria um fator "guia", nos termos de Chafe (1988), porque não modula a interpretação do 

conteúdo do segmento matriz, ao contrário do que acontece no padrão I. Observe-se o 

exemplo (47): 

  

(47) A melhora dos indicadores de saúde apresentados pelos municípios que 

adotaram o Pacs favoreceu a criação do Programa de Saúde da Família (PSF), em 

1994. Hoje, o PSF é entendido como uma estratégia que altera o modelo assistencial 

de saúde centrado na doença, no médico e no hospital para responder à demanda por 

[atenção integral  – como manda o SUS]. Juntos, Pacs e PSF compõem a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). [Poli, n. 1, 2008, p. 24] 

 

 

 Na seção sobre profissões, o autor explica a importância do agente comunitário de 

saúde no âmbito do SUS. O autor do texto (47) defende a relevância desse profissional, por 

ter favorecido a criação do Programa Saúde da Família (PSF), estratégia que ajudou a 

melhorar os índices de saúde nos municípios participantes. Comentando sobre o Programa, o 

autor afirma que o modelo de assistência foi alterado de modo a responder à demanda por 

atenção integral.  

É claro que, nesse contexto, também se expressa a fonte de informação por 

consequência, mas sobressai a função explicativa. Destaca-se, assim, que é importante 

mencionar a atenção a essa demanda porque se trata de uma ordenança do SUS. A presença 

da informação é justificada pela construção conformativa ("como manda o SUS"). O escopo 

do segmento conformativo, portanto, dentro da construção é focal, não alcança todo o 

segmento matriz, mas apenas "atenção integral".  
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 Em relação à questão do escopo, 100% dos dados tinham como escopo do segmento 

conformativo apenas parte do segmento matriz. Em outras palavras, em nenhum dos casos de 

função explicativa o escopo atingia todo o segmento matriz ou demonstrava um elo entre o 

discurso precedente e/ou subsequente. A seguir, expõe-se um token cujo segmento 

conformativo tem como escopo apenas um sintagma nominal.  

 

(48) Esse método de alfabetização foi substituído pelo Mobral, que é uma técnica 

desidratada. Trabalhava-se com [palavras geradoras, como Paulo Freire 

propunha], mas eram palavras que não davam margem a discussões muito 

elucidativas. Não tinha nada a ver com aqueles movimentos mais contestatórios, que 

alfabetizavam discutindo a política do país. E foi um fracasso. [Poli, n. 2, 2008, p. 

17] 

 

 

 O trecho (48) integra uma entrevista sobre a educação no contexto da ditadura, nos 

anos 50/60, mais especificamente, e faz parte da resposta relativa à pergunta sobre a utilização 

do método Mobral de alfabetização, que contribuiria para a manutenção da ditadura. Paulo 

Freire havia tentado implementar um método de alfabetização de adultos, cujo propósito era 

fazer com que os alunos tivessem sua consciência política despertada. Assim, o segmento 

conformativo ("como Paulo Freire propunha") ajuda a explicar uma expressão mencionada no 

segmento matriz ("palavras geradoras") e, ao mesmo texto, dá um dado extra, demonstrando a 

origem da expressão. Nesse sentido, o escopo é focal, não abarca toda a unidade 

informacional, mas apenas parte dele. Nota-se, ainda, a posposição do segmento conformativo 

ao matriz, bastante usual.  

 Por fim, cabe tratar da semântica dos verbos do padrão III. Como se verá na Tabela 

14, mais uma vez, os verbos que exprimem elocução fazem presença em mais da metade dos 

tokens, com 89%. Neste padrão III, encontram-se os verbos de sentimento ocupando o 

segundo tipo mais numeroso dentro dos segmentos conformativos com função explicativa.  
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Tabela 14 – Semântica do verbo do segmento conformativo no padrão III 

SEMÂNTICA VERBAL N. % 

Elocução 38 89% 

Sentimento 3 7% 

Cognitivo 1 2% 

Perceptivo 1 2% 

Total 43 100% 

  

Constructos em que se detectaram verbos de semântica cognitiva e perceptiva 

representam apenas 4% dos 43 dados encontrados. Com o objetivo de ilustrar a frequente 

presença do verbo de elocução no segmento conformativo com função explicativa, insere-se 

abaixo o token (49).   

 

 

(49) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta dados 

inquietantes em relação à composição dos conselhos municipais. A última Pesquisa 

de Informações Básicas Municipais, em 2009, revelou que os conselhos de 195 

municípios não eram [paritários, como determina a legislação]. E, entre os que 

eram paritários, 12,1% não eram deliberativos, ou seja, não tomavam as decisões 

propriamente. [Poli, n. 20, 2011, p. 16] 

 

 

 Destaca-se, no exemplo (49), o verbo determinar no segmento conformativo. Trata-se 

de um exemplo de verbo dicendi. Como já se explicitou neste trabalho, foram considerados 

com semântica de elocução os verbos que podiam representar a forma como o conteúdo era 

dito.  

A ordenação sintática dos segmentos conformativos, de acordo com Marques e 

Cezario (2015), deu respaldo para se classificar tais verbos como dicendi. Como se percebe, o 

segmento conformativo ("como determina a legislação") está relacionado ao adjetivo 

"paritários". Esse segmento tem polaridade positiva, ao passo que é negativa a polaridade da 

unidade informacional em que se insere o segmento matriz. Essa diferença da polaridade é 

interessante de ser apontada porque, não só aqui, mas em todos os casos, desconstrói o 

pensamento tradicional segundo o qual a hipotática adverbial conformativa é aquela que está 

em conformidade com a oração principal.  

Para exemplificar o uso do verbo sentimental, insere-se o exemplo (50): 

 

 

(50) E o Sistema S fará, provavelmente, mais convênios de prestação de serviço com 

o governo, pelos quais receberá. É uma troca. Considerando-se a forma como 

estavam sendo geridos os recursos, esse acordo é um avanço, embora tímido e 
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progressivo”, afirma Gabriel. Na verdade, o número de vagas que cada entidade 

ofertará gratuitamente não será [fixo, como queria o MEC há dois anos], mas sim 

proporcional ao custo por aluno, que varia de acordo com o curso, segundo Gabriel. 

[Poli, n. 3, 2009, p. 8] 

 

 

 O autor no exemplo (50) elabora um texto informativo-argumentativo sobre a relação 

do Sistema S e a educação gratuita. Aqui tem-se que o MEC queria que o número de vagas de 

cada entidade fosse fixo, mas isso, segundo o texto, não ocorreria. O verbo presente no 

segmento conformativo dessa construção se classifica como sentimental (querer), está no 

âmbito do desejo. Isso torna a afirmação mais virtual, o que contribui para a diferença de 

polaridade entre as unidades informacionais.  

O segmento conformativo da construção ("como queria o MEC há dois anos") tem 

escopo focal, não atinge a porção textual inteiramente. A construção conformativa é utilizada 

para responder a uma possível dúvida do leitor sobre quem esperava que fosse fixo o número 

de vagas, ou seja, para explicar por que se colocou esse dado na unidade informacional 

anterior. Essa construção auxilia a argumentação, tendo em vista que o autor poderia afirmar 

apenas que a oferta de vagas seria proporcional ao custo por aluno, mas marcou que não será 

feito da maneira como o MEC desejava. Seguindo os demais dados, o segmento conformativo 

aparece após a matriz.  

 Em resumo, nas construções com função explicativa, o segmento conformativo insere 

uma espécie de explicação ou dá uma informação complementar. São frequentes a presença 

do conectivo como, verbos no presente do indicativo e com semântica de elocução, e a 

posposição de segmentos conformativos em relação ao matriz.  

 A seguir, será analisada e descrita a última função, a atributiva. Esse padrão teve a 

menor produtividade token entre os demais padrões descritos. 

 

4.4 Padrão IV: função atributiva  

 

  Somando 10% dos dados do corpus, o padrão IV apresenta 25 dados com função 

atributiva. Chama-se atributiva porque, por meio do segmento conformativo da construção, as 

informações disponíveis no segmento matriz são atribuídas a uma fonte, que se caracteriza 

por oferecer dados sobre determinado assunto. 

 Embora apresentem diferenças sutis, percebeu-se que a função atributiva não equivale 

à função validadora porque, por um lado, não conduz o leitor a uma ou outra interpretação do 
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conteúdo expresso no segmento matriz, o que se justifica especialmente pela amostra 

numérica do fator de análise posição do segmento conformativo, conforme será mostrado. Em 

segundo lugar, o conteúdo expresso no segmento matriz geralmente é um dado objetivo, 

numérico e/ou resultado de pesquisas que, apesar de serem instrumentos argumentativos, não 

demandam concordância por parte do leitor. Ou seja, trata-se do padrão menos 

(inter)subjetivo. Isso também pode ser refletido pelas sequências textuais em que estão 

inseridas as construções desse padrão. Elas se configuram como trechos mais informativos e 

expositivos.    

 A porcentagem referente à posição do segmento conformativo é curiosa. Anteposição 

e posposição apresentaram valores idênticos neste padrão, conforme se observa na seguinte 

tabela.  

 

Tabela 15 –  Posição do segmento conformativo em relação ao matriz no padrão IV 

POSIÇÃO N. % 

Anteposto 12 48% 

Posposto 10 40% 

Intermediário 3 12% 

Total 25 100% 

       

 O fato de a anteposição e a posposição terem frequências tokens muito próximas no 

corpus demonstra que, neste padrão, a posição pode não ser tão relevante quanto é, por 

exemplo, no padrão I, no qual os segmentos conformativos são responsáveis por influenciar a 

opinião do leitor em relação ao conteúdo do segmento matriz como "fator guia" (CHAFE, 

1988). Observe-se o exemplo (51): 

 

 (51) De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada no mês de setembro, a 

despesa de consumo das famílias brasileiras com bens e serviços de saúde chegou a 

R$ 157,1 bilhões (4,8% do PIB – Produto Interno Bruto) em 2009. [Este montante 

chega a comprometer, em média, 7,2% dos orçamentos mensais dos brasileiros, 

entre planos de saúde e remédios, como aponta a pesquisa]. Enquanto isso, a 

despesa da União com esses bens e serviços foi de R$ 123,6 bilhões (3,8% do PIB). 

[Poli, n. 25, 2012, p.27] 

 

 O trecho intitulado "Brasileiros gastam mais" foi retirado integralmente de uma seção 

chamada "Notas", em que são tratados diversos assuntos de forma resumida e direta. 

Observando-se o texto integralmente, todo o cotexto tem como foco a apresentação de dados 

numéricos. Como se afirmou anteriormente, trata-se de um texto informativo e expositivo.  
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O segmento conformativo ("como aponta a pesquisa") é a fonte de informação, de 

onde se retirou a porcentagem. A posposição não influencia no conteúdo do segmento matriz 

– "Este montante chega a comprometes, em média, 7,2% dos orçamentos mensais dos 

brasileiros (...)". A mesma característica exibe o trecho com segmento conformativo 

anteposto, apresentado a seguir (52): 

  

 

 (52) Em dezembro do ano passado, Instituto Avon e Data Popular divulgaram uma 

pesquisa realizada com 2.046 jovens de 16 a 24 anos de todas as regiões do país, 

sendo 1.029 mulheres e 1.017 homens. Do total, 96% consideraram viver em uma 

sociedade machista. Mas, [como demonstraram os resultados, grande parte ainda 

concorda com pressupostos associados à desigualdade de gênero: 68% desaprovam 

mulheres que têm relações sexuais no primeiro encontro, 80% afirmam que uma 

mulher não deve ficar bêbada em festas e 25% admitem pensar que mulher que usa 

roupa curta ou decote está ‘se oferecendo’ para os homens].  

O cenário assusta quando a questão da violência é abordada: 78% das mulheres 

relatam já terem sofrido algum tipo de assédio; 37% já tiveram relação sexual sem 

preservativo por insistência do parceiro e 9% já foram obrigadas a fazer sexo quando 

não estavam com vontade. [Poli, n. 38, 2015, p. 25] 

   

    Cercada por dados estatísticos, a construção conformativa do token (52) foi retirada 

de uma seção chamada "Dicionário", em que se aborda determinado tema de maneira 

informativa, procurando explicar ao leitor um conceito, nesse caso "feminismo". O trecho, por 

fazer parte da introdução, abre espaço para uma sequência argumentativa. Dele, constam 

resultados de uma pesquisa realizada por Instituto Avon e Data Popular, assim como se viu no 

constructo (51). Não se percebem, portanto, diferenças significativas motivadas pela posição 

do segmento conformativo.  

 O único conectivo encontrado nesse padrão foi o como. Apenas neste padrão não se 

observou qualquer segmento conformativo encabeçado pelo conectivo conforme. Isso revela, 

por um lado, que, por ser a menos frequente, configura-se provavelmente como a função mais 

recente, tendo em vista que pode não ter havido tempo para acontecer o processo de 

rotinização (BYBEE, 2006) na língua. Consequentemente, por outro lado, evidencia que o 

esquema maior da conformidade está tão entrincheirado que não demanda mais a presença de 

um item lexical transparente.  

 Nesse padrão, houve 100% de uso de verbo de elocução. Não foram encontrados 

tokens cujos verbos tivessem outra classificação semântica. O dado (53) ilustra o emprego do 

verbo dicendi no padrão IV.  
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(53) Embora destaque como desafio a efetivação da Lei complementar 141, Antonio 

Nardi cita a campanha ‘Saúde + 10’, que visa exatamente alterar essa lei, como uma 

estratégia importante nesse problema do financiamento. [O Conasems é uma das 

instituições que assinam o manifesto do movimento, que busca a coleta de 1,5 

milhão de assinaturas para propor um Projeto de Lei de Iniciativa Popular “que 

assegure o repasse efetivo e integral de 10% das receitas correntes brutas da União 

para o SUS”, como explica o site do ‘Saúde + 10’]. [Poli, n. 26, 2013, p. 6] 

 

 

 Esse trecho, retirado de uma reportagem sobre os desafios para a gestão municipal do 

SUS, tem características informativas e descritivas, apresentando o movimento 'Saúde + 10' e 

o projeto de lei. É citado para contribuir na argumentação de Antonio Nardi.  

O sujeito o site do ‘Saúde + 10’ é metonímico, menos animado. Isso é recorrente em 

dados com função atributiva. O verbo explicar ilustra a presença dos verbos dicendi nas 

construções com função atributiva, assim como demonstrar e apontar (51 e 52). 

 Em relação ao tempo/modo do verbo constante do segmento conformativo, novamente 

se destaca o presente do indicativo, como se vê na Tabela 16.  

 

Tabela 16 – Tempo/modo do verbo do segmento conformativo do padrão IV 

TEMPO/MODO VERBAL N. % 

Presente (Indicativo) 18 72% 

Pretérito Perfeito (Indicativo) 7 28% 

Total 25 100% 

 

 De acordo com Tavares (1997), o presente do indicativo é o mais usual em texto 

jornalístico, especialmente em reportagem. Ela afirma que "talvez haja um predomínio de 

verbos no presente devido à questão da interpretação dos fatos, característica da reportagem. 

Em trechos interpretativos, é comum o uso de verbos no presente" (TAVARES, 1997, p. 128). 

Argumenta-se também que a regularidade do presente do indicativo se justifica pela 

necessidade, como já se afirmou, de marcar a verossimilhança, tendo em vista a alta 

frequência de dados estatísticos, que devem parecer irrefutáveis, e o tempo verbal pode ajudar 

nisso.   

 Para finalizar a análise desta função, apresenta-se na Tabela 17 o comportamento do 

segmento conformativo em relação ao seu escopo.  
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Tabela 17 – Escopo do segmento conformativo do padrão IV 

ESCOPO  N. % 

Amplo 22 88% 

Focal 3 12% 

Total 25 100% 

 

 Como se vê, o escopo do segmento conformativo em construções com função 

atributiva é majoritariamente amplo. Contudo, em nenhum caso se detectou o extravasamento 

da oração principal. O segmento conformativo escopa, em geral, a oração principal, sem fazer 

elo com unidades informacionais anteriores ou posteriores. Também se identificaram três 

casos em que há escopo focal, ou seja, o segmento conformativo não escopa toda a oração 

principal, mas apenas parte dela. Para ilustrar, apresenta-se um dado (54) em que se pode 

identificar um caso de escopo amplo:  

 
 

(54) O que acontece logo depois que descem [das favelas] os corpos da pacificação? 

Sobe o pessoal da Light [Empresa de Serviços de Eletricidade], da Net. [A Light 

aumentou em 10% o seu faturamento depois que foram instaladas as Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs), como aponta matéria no Valor Econômico]. 

Enquanto isso, os flanelinhas estão sendo ameaçados, os camelôs estão sendo 

expulsos. [Poli, n. 29, 2013, p. 31] 

   

 

 Trata-se de um trecho retirado de uma entrevista com Nilo Batista, presidente do 

Instituto de Criminologia. O assunto central da entrevista é a discussão sobre redução da 

maioridade penal e situação dos jovens e adolescentes no país. O texto é parte da resposta que 

o entrevistado deu sobre as formas de controle dos trabalhos informais desempenhados por 

pessoas das comunidades.  

Nota-se que o segmento conformativo ("como aponta a matéria no Valor Econômico") 

escopa toda a oração principal ("A Light aumentou em 10% o seu faturamento depois que 

foram instaladas as Unidades de Polícia Pacificadora"), mas não alcança unidades 

informacionais anteriores nem posteriores. Nesse dado também se encontra uma sequência 

textual mais expositiva, informativa: o segmento matriz tem uma informação objetiva, com 

apresentação do aumento percentual do faturamento da empresa. 

 O exemplo (55) ilustra um caso em que se detecta a função atributiva em uma 

construção cujo segmento conformativo tem um escopo focal. 
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(55) Segundo ele, a produção científica brasileira sobre agrotóxicos nas áreas 

de saúde pública e meio ambiente que aborda o tema de maneira mais crítica, 

embora [escassa, como mostrou o levantamento na Plataforma Lattes], já 

dá conta de evidenciar os riscos e agravos à saúde e ao meio ambiente 

provocados pelos agrotóxicos e justificar uma maior fiscalização e controle 

do poder público sobre a questão. [Poli, n. 26, 2013, p. 16] 

 

O segmento conformativo ("como mostrou o levantamento na Plataforma Lattes"), 

neste caso (55), atinge apenas o adjetivo escassa, considerado o segmento matriz do token 

analisado.  

Assim, as construções com função atributiva apresentam um segmento conformativo 

que identifica a fonte da informação contida no segmento matriz. Seu padrão tipológico é 

informativo, em que se inserem dados mais objetivos, que não demandam interpretação e 

concordância por parte do interlocutor. O segmento conformativo pode estar anteposto ou 

posposto, tem um escopo amplo na maioria dos casos e seu verbo está no presente do 

indicativo com semântica de elocução.  

 

 4.5 Outras Considerações  

 

 Ao longo desse capítulo, discorreu-se sobre as quatro funções das construções 

conformativas oracionais flagradas no corpus. A análise aqui empreendida confirma que a 

forma como as chamadas orações subordinadas adverbiais conformativas têm sido tratadas 

pela Tradição não ajuda no detalhamento dessas funções nem na descrição das diferenças de 

seus usos. 

 É possível que, se o corpus fosse ampliado, talvez fossem flagradas novas funções, 

outros padrões de uso ligados ao esquema das construções conformativas oracionais. Como se 

viu no Capítulo 1, em que se apresentou a revisão bibliográfica empreendida nesta pesquisa, 

muitas vezes ficam difusos os limites entre uma função e outra. Até mesmo dentro do grupo 

de dados aqui observados, em alguns casos, não se pode categorizar com precisão. É o que se 

nota, por exemplo, neste dado (56):  

 

 

(56) Ele estabelece que “os meios de comunicação social não podem, direta ou 

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”, o que parece uma piada de 

mau gosto num país em que, [como mostrou reportagem da última edição Poli, 

apenas as Organizações Globo têm 69 veículos próprios, além de um conteúdo 

distribuído por mais de 340 outros veículos impressos e eletrônicos e mais de 3.300 

retransmissoras de TV de todo o país.] [Poli, n. 32, 2013, p. 5]  
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  Esse exemplo (56) ilustra a sobreposição de funções que pode ser detectada no 

esquema das construções conformativas oracionais. Nele se percebe que há, ao mesmo tempo, 

características das funções referencial (padrão II) e atributiva (padrão IV). Por um lado, o 

segmento conformativo ("como mostrou a reportagem da última edição Poli") faz referência a 

um texto da própria revista, apontando para o leitor que o autor do texto repete o assunto 

conscientemente. Por outro, esse constructo desempenha a função atributiva, porque no 

segmento matriz ("apenas as Organizações Globo têm 69 veículos próprios, além de um 

conteúdo distribuído por mais de 340 outros veículos impressos e eletrônicos e mais de 3.300 

retransmissoras de TV de todo o país") há dados numéricos, uma informação objetiva, típica 

da função alocada no padrão IV, cujos textos não exigem do leitor uma contribuição explícita 

para interpretação.  

 As sobreposições da função conformativa com outras, como modo e comparação, 

precisaram de atenção antes da coleta e análise de dados, para que o foco recaísse apenas 

sobre as mais prototípicas do domínio funcional da conformidade. Os domínios funcionais 

que envolvem as referidas funções espelham uma grande rede construcional (TRAUGOTT e 

TROUSDALE, 2013), tal como postulado pela LFCU. A rede da conformidade está ligada às 

redes da comparação, do modo e até da proporção.  

 

Figura 8 – Domínios funcionais adjungidos à conformidade   
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 Por meio da Figura 8, representam-se graficamente os limites entre os domínios 

funcionais referidos. A conformidade faz fronteira com os domínios do modo e da 

comparação. Além disso, também se postula que a proporção faça fronteira com a 

conformidade (GODINHO, 2011, FERNANDES, 2017). 

Os círculos em negrito ilustram os domínios que têm uma relação mais nítida com a 

conformidade. Por sua vez, os círculos com linha pontilhadas demonstram as novas relações 

que podem existir ou ainda vão ser estabelecidas, tendo em vista a perspectiva construcional 

de rede (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013).   

 Não foi possível fazer o detalhamento de um quinto padrão (função indutora), em 

razão do baixo número de dados, mas a noção proporcional, como se sugere anteriormente, 

aparece entre as construções conformativas desse grupo, como se observa no token (57). 

  

 

(57) Mas por que o Sistema S deveria destinar vagas gratuitas à população? De 

acordo com Gabriel, os recursos recebidos pelo Sistema S por meio da contribuição 

compulsória são parafiscais e, por isso, públicos: “Os recursos compulsórios são 

arrecadados pelo Ministério da Previdência Social, nas guias do INSS, conforme 

cada legislação determina. Cada indústria ou empresa do comércio, para ficar nos 

exemplos das instituições ligadas à Confederação Nacional da Indústria (CNI) e 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), paga em torno de 2,5% de 

contribuição sobre a folha de pagamento. Esse valor é recolhido pelo governo 

federal e repassado para as respectivas Confederações Nacionais patronais, que 

descentralizam para os estados. Eles são públicos porque quem os paga é a 

sociedade brasileira ao comprar produtos e serviços, que já têm embutidos em seus 

preços o valor que deverá ser repassado para o INSS. Se todos pagam e o governo 

recolhe e repassa ao Sistema S, então é dinheiro público. Mas gerido de forma 

privada”, explica. [Poli, n. 3, 2009, p. 9] 

  

 

 Esse trecho está inserido em um texto informativo-argumentativo sobre a possibilidade 

de aumento dos investimentos do Sistema S na educação pública. O segmento conformativo 

("conforme cada legislação determina") aparece com o sentido de induzir uma ação expressa 

na oração principal (BARRETO, 1999, GODINHO, 2011).  

Em cada legislação, está expresso o valor que as indústrias ou empresas do comércio 

devem pagar de contribuição. O escopo do segmento conformativo não está expresso no 

segmento matriz. Trata-se de um caso que exige que o leitor depreenda a informação com 

base no contexto. Cada legislação determinada a porcentagem de contribuição de cada setor, 

mas isso não está expresso. Apenas com a leitura dos períodos posteriores é possível 
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compreender a função do segmento conformativo. A seguir, expõe-se uma figura com a 

indicação das funções detectadas neste trabalho. 

 

Figura 9 – Funções da construção conformativa oracional (CCO) 

 

    

 Portanto, fica evidente a polifuncionalidade das construções conformativas oracionais. 

A análise aqui empreendida demonstra a importância do uso na composição da gramática de 

uma língua. Como se pôde constatar, a construção conformativa oracional (CCO) não exibe 

elementos formais que auxiliem o usuário a interpretar determinado dado de uma forma ou de 

outra. Isto é, não há um conjunto de marcas formais que faça com que um padrão seja 

diferente do outro. Assim, ao fim desta análise vale dizer: concorda-se com Furtado da Cunha 

(2013, 2015), que – respaldada em Goldberg (1995, 2006), Traugott (2008, 2012), Croft 

(2001) e Bybee (2010) – admite a perspectiva da polissemia construcional. Polissemia é 

entendida nos termos de Lakoff (1987): os novos sentidos se originam em um protótipo, ou 

sentido central, como uma extensão.   

 Argumenta-se que a conformidade, expressa por construções oracionais, possibilita a 

convencionalização de uma noção mais básica e geral: "a ideia proposta no segmento 

conformativo está em conformidade com a ideia expressa no segmento matriz". Com base 

nessa noção mais geral, o usuário, no processo de uso da língua, promove a extensão de 
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sentidos que são originados na base semântica da construção. As palavras de Furtado da 

Cunha (2013, p. 87) aplicadas a outros fenômenos linguísticos podem ser aqui utilizadas para 

a expressão da conformidade, no plano oracional: "as instanciações dessa construção são 

tipicamente associadas a uma família de sentidos afins, e não a um único sentido fixo, o que 

acarreta polissemia construcional: a mesma forma se liga a sentidos diferentes". Esse 

fenômeno pode ser explicado pela necessidade que os falantes têm de reaproveitar padrões 

linguísticos disponíveis para expressar funções novas (FURTADO DA CUNHA, 2017). 

 Por fim, antes das Considerações Finais, cabe uma última palavra quanto às 

dificuldades de classificação e sobreposições funcionais detectadas em alguns dados e 

apontadas nesta seção 4.5. Antes de significar um problema para análise, essas constatações, 

ao contrário, robustecem a perspectiva funcional de análise linguística. Afinal, está no cerne 

da LFCU a concepção de que as categorias são fluidas e apresentem limites difusos. Em 

outras palavras, ambiguidades e polissemias são traços naturais das línguas, por conta de sua 

gradiência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O objeto desta pesquisa é o tradicional período composto do qual faz parte a oração 

subordinada adverbial conformativa, aqui chamado de construção conformativa oracional 

(CCO). Portanto, não integraram o corpus dados cujo segmento conformativo não fosse 

constituído de verbo. É oportuno, agora, fazer um retorno pelo caminho percorrido ao longo 

da pesquisa, a fim de verificar se, por meio das análises e discussões dos dados, foram 

confirmadas as hipóteses iniciais e se os objetivos foram alcançados.  

Resumidamente, o objetivo principal desta pesquisa era detectar as funções que 

poderiam ser veiculadas pelas construções conformativas oracionais (CCOs) em língua 

portuguesa. A principal hipótese estava relacionada com a codificação dessas funções nas 

CCOs. Os elementos da construção seriam capazes de auxiliar na interpretação de cada 

função? Pressupunha-se que alguns traços, a presença de alguns elementos ou o 

comportamento dos segmentos conformativos, especialmente, poderiam auxiliar na 

identificação de diferentes funções desempenhadas pelas CCOs.  

 Assim, para alcançar o objetivo de detectar tais funções analisaram-se, nas 

construções, alguns elementos do segmento conformativo que se consideraram relevantes, 

quais sejam: posição em relação ao segmento matriz, escopo, tempo/modo e semântica 

verbais, conectivo, correferencialidade e animacidade do seu sujeito.  

 Por meio da revisão bibliográfica, apresentada no Capítulo 1, foi possível definir as 

construções conformativas, buscando separá-las das construções híbridas, que faziam 

fronteira com as modais, as comparativas e até com as proporcionais. Como resultado da 

revisão de literatura, detectou-se que as construções conformativas precisavam conter 

segmento conformativo que apresentasse um dos seguintes conectivos: como, consoante, 

conforme ou segundo. Além disso, deveriam apresentar verbo dicendi ou de percepção, 

polaridade positiva, ligação frouxa com o segmento matriz e forma desenvolvida. Com essas 

características em foco, iniciou-se a busca por dados. 

 Como resultado da análise empreendida, tem-se que as CCOs desempenham quatro 

tipos de funções definidas, excluindo-se o grupo da função indutora, que não teve 

expressividade numérica. Assim, foram descritos os quatro padrões em que estavam inseridas 

as quatro funções detectadas (Figura 10).  
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Figura 10 – Funções das CCOs 

 

 

Na Figura 10, estão nomeadas as funções flagradas no corpus. Essas funções, ao que 

se pode constatar, são instanciadas pelas CCOs. A seguir, exibe-se o Quadro 8 com as 

características de cada função e o número de tokens encontrados. Nas colunas dos traços, 

destacam-se as tendências de uso.  

                  

Quadro 8 – Resumo das funções semântico-pragmáticas das CCOs 

 

Padrão Tokens 

Traços 

Função 

semântico-

pragmática 

S
eq

u
ên

ci
a

 t
ip

o
ló

g
ic

a
 

C
o
n

ec
ti

vo
  

E
sc

o
p
o

 d
o
 s

eg
m

en
to

 

co
n

fo
rm

a
ti

vo
 

P
o

si
çã

o
 d

o
 s

eg
m

en
to

 

co
n

fo
rm

a
ti

vo
  

T
em

p
o

/m
o

d
o

 v
er

b
a
l 

d
o
 

se
g

m
en

to
 c

o
n
fo

rm
a

ti
vo

 

T
ip

o
 d

e 
ve

rb
o
 

C
o

rr
ef

er
en

ci
a
li

d
a

d
e 

d
o
 

su
je

it
o
 

A
n

im
a

ci
d
a
d

e 
d
o

 s
u

je
it

o
 

Função 

validadora 
118 argumentativa como 

+ 

amplo 
anteposto 

Presente 

do 
indicativo 

Elocução - + 

Validar o conteúdo 

do segmento 
matriz de modo a 

influenciar a 

interpretação da 
informação. 

Função 

referencial 
53 argumentativa como 

+ 

amplo 
anteposto 

Pretérito 
perfeito 

do 

indicativo 

Percepção - + 

Fazer referência 

dentro ou fora do 

texto, de modo a 
explicitar onde se 

podem encontrar 

mais informações 
sobre o assunto do 

segmento matriz. 

Função 

explicativa 
43 argumentativa como 

+ 
focal 

posposto 

Presente 

do 

indicativo 

Elocução 

Não 

se 

aplica 

- 
+ 

Justificar a 
inserção do 

conteúdo presente 

no segmento 
matriz. 

Função 

atributiva 
25 

informativo-
expositiva 

como amplo 

posposto 

e 
anteposto 

Presente 

do 
indicativo 

Elocução - - 

Informar a fonte 

dos dados 

numéricos, 
resultados de 

pesquisa ou 
informações 

objetivas 

constantes do 
segmento matriz. 
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 Embora os traços descritos, em geral, sejam do segmento conformativo, isto é, façam 

referência às tradicionais orações subordinadas adverbiais conformativas, considerou-se a 

soma da chamada oração principal com a subordinada porque essas duas unidades são 

entendidas como uma única construção complexa e, para a análise, sobretudo nos critérios 

escopo e correferencialidade, importa que sejam vistas dessa forma.  

Como se observa, a principal hipótese foi comprovada: as construções conformativas 

oracionais desempenham funções que ainda não haviam sido descritas detalhadamente pelas 

gramáticas. Levantaram-se, assim, diversos traços das CCOs que influenciam no exercício de 

sua função semântico-pragmática, como se observa no Quadro 8.  

 Ao trabalhar com o arcabouço teórico do Funcionalismo moderno, isto é, a LFCU, 

preocupa-se em observar os pontos teóricos cunhados por essa corrente linguística. Assim, 

havia a preocupação também de se tentar responder se as diferentes funções desempenhadas 

pelas CCOs teriam uma contraparte formal evidente que caracterizasse o pareamento para 

cada função semântico-pragmática (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). Quanto a esse 

ponto, não foi possível estruturar um esquema das CCOs em que elas apresentassem um 

pareamento forma-função para cada tipo de função (validadora, referencial, explicativa e 

atributiva). Portanto, concluiu-se que as quatro funções flagradas (e outras possíveis) são 

instanciadas por extensão metafórica de um significado maior, que pode ser resumido da 

seguinte maneira:  

 

     FORMA         =                     [SC]+ [SM] 

SIGNIFICADO           A IDEIA DO SEGMENTO 1 ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DO SEGMENTO 2 

 

 

 Depreende-se, portanto, desses resultados que as funções semântico-pragmáticas 

expressas pela construção conformativa oracional – que é complexa, completamente 

esquemática e intermediária do ponto de vista conceptual (TRAUGOTT e TROUSDALE, 

2013) – carregam em si a noção primária e original da conformidade. Em outras palavras, 

trata-se de um caso de polissemia construcional (FURTADO DA CUNHA, 2013, 2017). 

 Em relação aos fatores que caracterizam a construção, conclui-se que as CCOs são 

bastante esquemáticas, altamente produtivas e pouco composicionais. São esquemáticas 

porque todos os slots da construção estão abertos a preenchimento. São produtivas porque 

seus slots podem ser preenchidos por muitos itens: o slot do verbo do segmento conformativo, 

por exemplo, recebe ao menos três tipos semânticos distintos – perceptivo, elocução e 
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sentimental. O slot do conectivo recebe, ao menos, três itens diferentes. E, por fim, configura-

se em uma construção pouco composicional porque a semântica dos elementos das partes não 

é exigida para a elaboração de sentido da construção. Isto é, há um sentido global 

(conformidade) que não depende do sentido dos elementos individuais.  

 As CCOs demandam ainda novas pesquisas. O trabalho não se esgota aqui. Contudo, 

espera-se que se estes resultados sirvam de ponto de partida para outros estudos, de forma a 

contribuir para a descrição, sobretudo, das orações hipotáticas adverbiais de língua 

portuguesa.  
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