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RESUMO 

 

Investigamos diferentes usos de “foi quando” em perspectiva pancrônica. Através da 
análise de dados que remontam ao século XIII, registramos um processo de mudança gradual 
que conduziu ao uso de “foi quando” como conector em sincronias mais recentes. O resultado 
desse processo de mudança é analisado na perspectiva de construcionalização gramatical, 
conforme Traugott e Trousdale (2013). Para esse estudo, adotamos como referencial teórico 
os pressupostos da Linguística Funcional Centrada no Uso – LFCU. Desse modo, com base 
no reconhecimento da importância de se abordar os fenômenos linguísticos em seu contexto 
efetivo de uso, procedemos, inicialmente, a uma pesquisa sincrônica na qual analisamos 
notícias publicadas nos sites: www.g1.globo.com e www.odia.ig.com.br. Posteriormente, 
pesquisamos dados diacrônicos em textos narrativos, disponíveis no Corpus do Português, em 
www.corpusdoportugues.org. Selecionamos, ao todo, 406 dados de uso de “foi quando”. Os 
resultados obtidos apontam que os usos de “foi quando”, em viés sincrônico, apresentam 
graus distintos de gramaticalidade, em que o uso mais gramatical se apresenta na língua como 
instância de uma microconstrução, nos termos de Traugott (2008). Verificamos, ainda, 
conforme Traugott (2010), que os diferentes graus de gramaticalidade de “foi quando” são 
decorrentes de um processo de mudança diacrônica. Esse processo é observado a partir do 
estudo dos contextos que conduzem à mudança, conforme Heine (2002). Consideramos que a 
interpretação induzida pelo contexto nos permite uma análise da mudança construcional em 
pequenos passos. Nesse sentido, concluímos que os usos de “foi quando” se apresentam, 
basicamente, em três tipos de contextos, conforme Heine (2002): contexto inicial, contexto 
ponte e contexto de mudança. Verificamos que o contexto inicial configura-se como o mais 
concreto, o mais composicional e o menos esquemático, abarcando os usos com menor grau 
de gramaticalidade, identificados em nossa pesquisa como os casos listados no Padrão I – 
[foi verb.ligação] e [quandoadv.integrante]. O contexto ponte é considerado híbrido, contemplando os 
usos em nível intermediário de gramaticalidade, listados no Padrão II – [foiverb.copulativo 
[quandoadv.relativo]]. Já o contexto de mudança configura-se como mais abstrato, mais 
esquemático e menos composicional, relacionando os casos listados no padrão III – 
[foiquandoconector]. Assim, o estudo de “foi quando” nos contextos evidenciou neoanálises de 
forma morfossintática e significado semântico/ pragmático que levaram à criação da 
microconstrução [foiquandoconector], um pareamento formanova-significadonovo. Constatamos, 
nesta tese, que o resultado de uma série de reajustes que ocorre nesses contextos é a 
construcionalização gramatical de “foi quando” como um conector, uma microconstrução que 
apresenta significado abstrato e procedural, no sentido de que é utilizada para estabelecer 
relações linguísticas entre porções textuais como um mecanismo de coesão. 

 
 

Palavras-chave: Construcionalização, Microconstrução, Conector. 
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ABSTRACT 

 

It has been investigated the different uses of “foi quando” in a panchronic perspective. 
By analysing samples dating as early as the 13th century, it was possible to register a gradual 
changing process which led to the use of “foi quando” as a connector in more recent 
synchronies. The result of this changing process has been analyzed under the grammatical 
constructionalization perspective, presented by Traugott and Trousdale (2013). For this study, 
we adopted the concepts of Usage-based Functional Linguistics. Thus, as we recognize the 
importance of studying linguistic phenomena in their effective context of use, we proceed to a 
synchronic research in which we have analyzed news items published in the sites: 
www.g1.globo.com and www.odia.ig.com.br. After that, diachronic data have been 
researched in narrative texts available in the Portuguese Corpus, found in 
www.corpusdoportugues.org. We selected, in all, 406 uses of “foi quando”. The results reveal 
that the uses of “foi quando”, in a synchronic perspective, present distinctive degrees of 
grammaticality in which the most grammatical form is present in the language as an instance 
of micro-construction, using Traugott (2008) term. It is also been verified, according to 
Traugott (2010), that different degrees of grammaticality of “foi quando” are the result of a 
changing diachronic process. According to Heine (2002), this process is observed from the 
study of contexts which lead to change. We consider that the context induced interpretation 
allows us an analysis of the constructional change in small steps. Bearing this in mind, we 
have reached the conclusion that the uses of “foi quando” appear in three different contexts, 
acording to Heine (2002): initial context, bridging context and “switch” context. We have 
verified that the initial context seems to be the most concrete, the most compositional and the 
least schematic, embracing the uses with a lower degree of grammaticality, which have been 
identified  in this research as the listed cases in Pattern I – [foilinking verb] and [quandointegrating 

adverb]. The bridging context is considered to be hybrid, comprising the uses in intermediate 
grammaticality listed in Pattern II – [foicopula verb [quandorelative adverb]]. Finally, the “switch” 
context, which is the most abstract, schematic and the least compositional, relates cases that 
are listed in Pattern III – [foiquandoconnector]. Besides, the study of “foi quando” in the 
mentioned contexts has shown neoanalysis of form morphosyntactic and semantic/pragmatic 
meaning which lead to the creation of a microconstruction [foiquandoconector], a pairing 
formnew-meaningnew. We concluded, in this thesis, that the result of a series of adjustments that 
occurs in these contexts is a grammatical constructionalization of “foi quando” as a connector, 
a micro-construction that presents abstract and procedural meaning towards the sense in 
which is used to establish linguistic relations between textual portions as a cohesion device. 
 
 
Key-words: Constructionalization, Micro-construction, Connector. 
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INTRODUÇÃO  

 

O tema de nossa pesquisa apresenta-se como uma questão relevante para o estudo da 

mudança construcional e da conexão textual em Língua Portuguesa. A motivação para este 

trabalho surgiu através da observação dos usos de “foi quando” em diferentes contextos na 

sincronia atual. Verificamos graus distintos de gramaticalidade, em que o uso mais gramatical 

de “foi quando” se apresenta em contextos menos composicionais e mais esquemáticos. 

Nesses casos, “foi quando” atua como um elemento de coesão textual capaz de estabelecer 

nexos entre porções de texto de tamanho variado. Essa observação levou-nos aos seguintes 

questionamentos: 

 

• Os diferentes graus de gramaticalidade estariam relacionados a contextos específicos? 

Quais seriam esses contextos? 

• Esses graus de gramaticalidade de “foi quando” seriam decorrentes de processo de 

mudança diacrônico? 

• O resultado das mudanças ao longo do tempo, em micropassos, estaria relacionado à 

construcionalização gramatical1 de “foi quando” como um conector? 

 

Transformamos os questionamentos acima em objetivos gerais a serem investigados 

na presente pesquisa. Assim, partimos da hipótese inicial de que os usos de “foi quando”, em 

viés sincrônico, apresentam-se num contínuo de gramaticalidade no qual o uso mais 

gramatical se configura de maneira integrada ou pouco composicional na língua, como 

instância de uma microconstrução, nos termos de Traugott (2008). Hipotetizamos, ainda, 

conforme Traugott (2010), que os diferentes graus de gramaticalidade de “foi quando” sejam 

decorrentes de um processo de mudança diacrônica. 

                                                           
1 Grosso modo, construcionalização é a criação de uma microconstrução – um par formanova -significadonovo. 
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Para verificarmos essas hipóteses, constituímos um corpus com dados de uso de “foi 

quando” coletadas de notícias, na sincronia atual, e de textos narrativos de diferentes gêneros 

como conto, romance, crônica etc., na diacronia. O objetivo é não só realizarmos uma análise 

pancrônica de nosso objeto de estudo, como também evidenciarmos os contextos de atuação 

de “foi quando”, realçando a importância de estudarmos os fenômenos linguísticos em 

situações reais de uso. 

Consideramos que a análise dos contextos de uso de “foi quando”, conforme Heine 

(2002), permite-nos atestar a mudança em micropassos que leva à construcionalização 

gramatical de “foi quando” como conector. Nosso objetivo mais específico ao realizarmos o 

estudo de “foi quando” nos contextos é, portanto, atestar os reajustes morfossintáticos e 

semânticos, ou seja, as neoanálises de forma morfossintática e significado semântico/ 

pragmático as quais conduzem à emergência potencial da microconstrução “foi quando”, que 

apresenta significado abstrato e procedural, no sentido de que é utilizada para estabelecer 

relações linguísticas entre porções textuais, como um mecanismo de coesão no texto. 

Diante desses objetivos e hipóteses, formulamos, em linhas gerais, a seguinte tese: Os 

usos de “foi quando”, em diferentes contextos, apresentam graus distintos de 

gramaticalidade, que são decorrentes de um processo de mudança diacrônico. O resultado 

das mudanças que ocorrem ao longo do tempo, em micropassos, está relacionado à 

construcionalização gramatical de “foi quando” como conector. 

Com a intenção de testarmos nossa tese, começamos o trabalho, no capítulo I, 

focalizando os pressupostos teóricos que embasaram nossa pesquisa. Trabalhamos com 

conceitos advindos da Linguística Funcional Centrada no Uso2 (doravante, LFCU), linha 

teórica que evidencia a importância de estudarmos as construções da língua a partir da 

observação e análise do uso que os falantes fazem dessas construções em situações reais. 

Objetivamos, neste capítulo, abordar a forte relação entre cognição, discurso e gramática para 

a emergência de novas construções. Dividimos esse capítulo em quatro seções. 

Na seção 1.1, discorremos sobre os conceitos de gramaticalidade e gramaticalização, 

relacionando-os às noções de gradiência sincrônica e gradualidade diacrônica. Essas relações 

fazem-se necessárias, tendo em vista nossa perspectiva pancrônica de análise de “foi quando”. 

Ainda nesta seção, destacamos os dois pontos de vista tradicionais do modelo de 

                                                           
2 O acréscimo da palavra Funcional ao modelo de análise chamado de Linguística Centrada no Uso, 
uma tradução de “usage-based model” (LANGACKER, 1987) ou de “a usage-based perspective on language” 
(BYBEE, 2010), foi um acordo entre os professores coordenadores do grupo de estudos Discurso e Gramática, 
do qual eu faço parte, a fim de deixarmos evidente a linha teórica funcionalista de origem norte-americana que 
norteia esse modelo teórico. 
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gramaticalização: gramaticalização como redução e aumento de dependência (GIRD) e 

gramaticalização como extensão (GE). Nosso objetivo é mostrar que a abordagem 

construcional, proposta pelo modelo de construcionalização, assumido na presente pesquisa, 

considera tais pontos de vista como basilares e complementares, no estudo das construções. 

Na seção 1.2, abordamos a Gramática de Construções. Esse aporte é assumido pela 

LFCU, cujo princípio básico é que as construções da língua emergem, à medida que são 

utilizadas. Discutimos sobre algumas obras que consideramos fundamentais dentro da 

Gramática de Construções, com o objetivo principal de elegermos as abordagens que mais nos 

auxiliem na análise de “foi quando” enquanto uma (micro)construção na língua, um 

pareamento de forma e significado. Em seguida, na seção 1.3, tratamos dos mecanismos que 

nos permitem pensar sobre a natureza, a criação e a mudança das construções. Consideramos 

os mecanismos de neoanálise e de analogização, bem como os mecanismos de subjetivização 

e de intersubjetivização. 

Por fim, na seção 1.4, discutimos sobre o papel dos contextos de uso no estudo das 

construções. Para tanto, fazemos uma relação entre contextos e gramaticalização, 

estabelecendo correlações com o modelo de construcionalização gramatical. Nosso objetivo 

nesta seção é mostrar que os modelos de gramaticalização e construcionalização não são 

estanques, bem como justificar nossa opção pelo modelo de construcionalização gramatical 

para a análise de “foi quando”. 

No capítulo 2, fazemos um estudo da literatura concernente a alguns aspectos relativos 

à forma morfossintática e ao significado pragmático-discursivo, envolvidos nos usos de “foi 

quando”. Utilizamos contribuições de diferentes autores, traçando um percurso por diversas 

obras que versam sobre o assunto tratado na presente pesquisa.  

Para tanto, tratamos, inicialmente, na seção 2.1, da maneira como as formas “foi” 

(verbo ser) e “quando” são analisadas tanto por estudos gramaticais tradicionais como por 

estudos de orientação linguística. O objetivo nesta seção é investigar as bases de análise para 

cada uma das formas isoladamente, evidenciando aspectos morfossintáticos. Na seção 2.2, o 

foco está na revisão da literatura sobre focalização, uma propriedade pragmática presente nos 

usos de “foi quando”. A intenção é apresentarmos algumas das estratégias de focalização 

disponíveis na literatura, estabelecendo correlações com os usos de “foi quando”. Na seção 

1.3, dedicamo-nos a aspectos discursivos, através da literatura sobre conexão textual, já que 

entendemos que a construcionalização de “foi quando” resulta na sua atuação como conector.  

O capítulo 3 tem como objetivo explicitarmos nossos procedimentos metodológicos, 

por meio da caracterização do corpus e dos procedimentos de análise. Destacamos, desde já, 
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que nossa pesquisa apresenta um caráter qualitativo. Desenvolvemos uma análise 

essencialmente qualitativa através da descrição e interpretação dos dados coletados. Os dados 

quantitativos, no entanto, apresentam-se como um suporte que nos guia na interpretação dos 

dados. Trata-se de 406 dados de uso de “foi quando”. 

Por fim, no capítulo 4, analisamos os dados de nossa pesquisa em três grandes seções, 

que são divididas por padrões de uso, representados da seguinte forma: 4.1) Padrão I – 

[foi verb.ligação] e [quandoadv.integrante], 4.2) Padrão II – [foiverb.copulativo [quandoadv.relativo]] e          

4.3) Padrão III – [foiquandoconector]. Essas três seções são subdivididas, de modo a 

especificarmos e analisarmos nosso objeto de pesquisa de maneira pormenorizada. Assim, em 

cada uma delas, discorremos sobre o modo como definimos e como representamos cada um 

dos padrões. Além disso, procuramos justificar e caracterizar o contexto de atuação de cada 

padrão. Para tanto, analisamos vários dados de nosso corpus, apontando, também, o 

quantitativo geral de dados correspondente a cada um dos contextos. A seção 4.3 conta com 

uma subseção a mais que as duas primeiras, pois, ao final, trazemos uma proposta de 

enquadramento de “foi quando” como uma microconstrução em níveis construcionais, 

conforme Traugott (2008), dentro de uma rede construcional que propomos, após estudo 

detalhado de nosso objeto de pesquisa. Nessa proposta, consideramos a existência de outras 

microconstruções, como “é quando”, por exemplo3.  

Antes de seguirmos adiante, é importante, desde já, caracterizarmos, em linhas gerais, 

cada um dos três padrões de uso de “foi quando” para facilitarmos a leitura desta tese, uma 

vez que em todos os capítulos fazemos remissão aos três padrões, referindo-nos a eles como 

padrões I, II e III. Fazemos essa breve caracterização utilizando dados de nosso corpus. 

Começando pelo padrão I – [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante], destacamos o seguinte 

exemplo: 

(01) Um dos momentos mais emocionantes foi quando o advogado Técio 
Lins e Silva, assistente da acusação, leu para os jurados a frase: 'para o 
triunfo do mal só é preciso que homens bons não façam nada', do filósofo 
Edmund Burke. (Jornal O Dia, publicado em 04/02/2013, 13h53) 

 

Nos dados correspondentes ao padrão I, a atuação de “foi quando” ocorre em nível 

oracional. Trata-se de um tipo de articulação que se aproxima da relação entre oração 

principal e oração subordinada substantiva predicativa, prescrita pela tradição gramatical. No 

exemplo (01), consideramos o elemento “foi” como um verbo de ligação e o elemento 

                                                           
3 Ratificamos, no entanto, que o foco desta pesquisa consiste na realização de uma análise detalhada somente da 
microconstrução “foi quando”. 
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“quando” como um advérbio que apresenta uma função integrante: introduz uma oração 

predicativa com valor temporal. Há uma relação de identidade referencial entre o sujeito “um 

dos momentos mais emocionantes” e a oração predicativa “quando o advogado [...] leu a 

frase [...]” . Nesse caso, as formas [foi] e [quando] apresentam, cada uma, seu significado ou 

função no texto. 

Como exemplo do padrão II – [foiverb.copulativo [quandoadv.relativo]], destacamos o 

seguinte: 

(02) O piloto teve a perna esquerda decepada. O outro passageiro, Jardel, 
sofreu ferimentos graves e traumatismo craniano. Marrone recebeu alta na 
quarta-feira (4). Foi quando começou a polêmica. Uma testemunha disse 
que viu Marrone sentado do lado direito helicóptero, local destinado ao 
comandante. O próprio cantor e o piloto Almir confirmaram. “Eu estava do 
lado esquerdo, mas a aeronave tem duplo comando, você pode voar de 
qualquer um dos lados. O Marrone estava do lado direito”, disse. (Portal 
Globo, publicado em 08/05/2011, 21h08)  

 

De modo geral, “foi quando” atua, no padrão II, na articulação de porções textuais em 

nível interfrástico4, como ocorre no exemplo (02). Nesses casos, ressaltamos a possibilidade 

de duas leituras contextuais para a atuação de “foi quando”. Em uma leitura, consideramos 

uma função para cada uma das formas: o elemento “foi” atua como um verbo copulativo5 que 

serve à focalização, e o elemento “quando” atua como advérbio relativo, uma vez que 

recupera a expressão de tempo disposta no período anterior – “na quarta-feira (4)”. Por outro 

lado, em outra leitura, verificamos, neste contexto, certa diminuição em composicionalidade e 

“foi quando”, em uma visão holística, é responsável por um movimento de retomada e de 

progressão textual, cumprindo, de certa forma, uma função conectiva. Trata-se, portanto, de 

um padrão híbrido que guarda certas características do padrão I, ao mesmo tempo em que se 

aproxima do padrão III, em que “foi quando” atua como conector. 

Destacamos o seguinte exemplo do padrão III – [foiquandoconector]: 

(03) Segundo a PM, a mulher afirmou que ela e seu namorado estavam no 
carro do casal, um Gol, que foi fechado pelo Logan do soldado. O namorado, 
que conduzia o automóvel, seguiu o policial para tirar satisfação. Quando se 
aproximaram, o soldado freou e o namorado dela bateu na traseira do 
veículo. Foi quando, o policial desceu atirando várias vezes e matou seu 
namorado e a feriu na perna. (Jornal O Dia, publicado em 05/06/2011, 
14h26) 

 

                                                           
4 Nesta pesquisa, consideramos relações no nível interfrástico como aquelas que ocorrem entre períodos 
distintos. 
5 Assumimos, nesta pesquisa, algumas distinções entre verbo de ligação, padrão I, e verbo copulativo, padrão II. 
Essas distinções são explicitadas no capítulo de Revisão da Literatura bem como no capítulo de Análise dos 
dados. 
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No padrão III, “foi quando” também atua, de modo geral, na articulação de porções 

textuais no nível interfrástico. No entanto, os itens “foi” e “quando” são lidos holisticamente, 

como um todo de forma e significado. Assim, a forma [foiquando] funciona no texto como 

um conector, já que nesse padrão de uso “foi quando” é usado foricamente, fazendo o texto 

progredir. No exemplo (03), “foi quando” tem como escopo toda a porção textual que trata da 

“briga” no trânsito, situação que leva à batida entre os dois veículos. Neste caso, ainda 

podemos dizer que a batida fez com que o policial descesse atirando, o que evidencia uma 

relação de causa e consequência. Ressaltamos que o conector “foi quando” se apresenta nos 

dados em três subfunções conectoras, as quais apresentam características semânticas 

sutilmente distintas, conforme explicitaremos no capítulo de análise. 

Nosso objetivo, ao dividirmos o capítulo de análise de acordo com os padrões e 

contextos de uso de “foi quando”, é possibilitarmos a observação e análise das 

micromudanças que compõem a rota de construcionalização gramatical de “foi quando” como 

conector. Procuramos evidenciar as mudanças construcionais ocorridas tanto no polo da 

forma como no polo do significado, conforme Croft (2001), em cada um dos contextos. 

Após o capítulo de análise, na última parte de nosso trabalho, apresentamos as 

considerações finais. Neste momento, retomamos de maneira sucinta os aspectos 

desenvolvidos durante a análise dos dados, bem como ao longo de todo o trabalho de 

pesquisa, realçando questões concernentes às hipóteses e aos objetivos aqui expostos. Nesta 

parte final, reabrimos as discussões para os desdobramentos futuros, acusando a necessidade 

de ampliação de todo o estudo apresentado.  

Assim, consideramos ter contribuído um pouco mais para a descrição e análise 

linguística em Língua Portuguesa, cooperando com a ampliação dos estudos relativos à 

mudança construcional e à conexão textual em nosso idioma. 
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1. LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO 

 

Este capítulo destina-se à apresentação do arcabouço teórico utilizado como subsídio 

para análise de “foi quando”. Trabalhamos com base na Linguística Funcional Centrada no 

Uso. Trata-se de uma abordagem resultante da união do Funcionalismo Linguístico norte-

americano – na linha de Givón, Hopper, Thompson, Bybee, Traugott, entre outros – com 

contribuições da Linguística Cognitiva – na linha de Goldberg, Taylor, Croft, entre outros.  

Nossa pesquisa vai ao encontro da Linguística Funcional Centrada no Uso (doravante, 

LFCU), uma vez que trabalhamos com dados reais, empíricos, analisando os contextos de uso 

de “foi quando”, com base, principalmente, na proposta de Heine (2002), observando tanto a 

gramaticalidade como o processo de mudança diacrônico de “foi quando”. Além disso, a 

observação dos três padrões de uso nos quais nosso objeto de estudo se apresenta levou-nos a 

um olhar mais amplo, por meio da Gramática de Construções. 

Desse modo, com base em conceitos advindos da LFCU, estudamos a gradiência 

sincrônica e o processo de mudança gradual de “foi quando”, que, enquanto conector, é 

analisado como uma microconstrução, um pareamento entre forma e significado. Para esse 

estudo, consideramos não só aspectos estruturais como também aspectos semântico-

pragmáticos. Sendo assim, iniciamos o presente capítulo com uma breve descrição da LFCU, 

focando conceitos que são pertinentes à compreensão da teoria, bem como à análise que 

propomos nesta pesquisa. 

  

A LFCU surge devido à forte e atual tendência de pesquisadores funcionalistas 

estabelecerem, em pesquisas linguísticas, pontes com perspectivas cognitivistas, 

especialmente, através do modelo da Gramática das Construções, conforme Goldberg (1995; 

2006), Croft (2001). Trata-se de uma tendência usual de estudo proposta por muitos 

estudiosos funcionalistas, dentre os quais destacamos Bybee (2010), que desenvolve o estudo 

das construções da língua através de uma teoria linguística baseada no uso.  
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Essas pontes entre funcionalismo e cognitivismo têm possibilitado o desenvolvimento 

de pesquisas que não analisam apenas itens linguísticos independentes em um continuum 

léxico-gramática, como se fazia nos primeiros trabalhos de base teórica funcionalista. 

Atualmente, as pesquisas linguísticas funcionalistas estão voltadas para as construções que 

instanciam os itens antes isoladamente estudados. 

Na verdade, a linha funcionalista – que congrega conceitos como pancronia, marcação, 

planos discursivos, informatividade, bem como o modelo da gramaticalização (um dos pontos 

centrais do funcionalismo) – agora com contribuições da Gramática de Construções e, mais 

recentemente, do modelo da construcionalização6, atende pelo rótulo Linguística Funcional 

Centrada no Uso – LFCU. 

Para Bybee (2010), essa teoria se desenvolveu diretamente do funcionalismo norte-

americano e, de certa forma, é apenas um novo nome para ele. A autora (2010, p.14) ratifica 

que “a hipótese central dessa teoria é que as instâncias de uso impactam a representação 

cognitiva da linguagem”7, e até mesmo concorrem para a configuração dessa representação 

cognitiva através da representação exemplar, que regula o uso linguístico e permite a 

mudança gradual no que se refere às construções, por exemplo.  

Assim, a LFCU procura explicar a mudança linguística a partir do estudo das 

construções em uso na língua. Trata-se de uma teoria voltada para as relações entre uso, 

cognição e gramática, articulando os principais pressupostos teóricos da Linguística 

Funcionalista com os da Linguística Cognitiva no que se refere à Gramática de Construções, 

conforme discorreremos nos parágrafos seguintes. 

A Linguística Funcionalista propõe a análise da linguagem em seu contexto efetivo de 

uso, ou seja, concebe-a como um instrumento utilizado pelos interlocutores, com a finalidade 

de interação social (TRAUGOTT e DASHER, 2005). Sendo assim, a língua não é vista como 

uma unidade em si mesma, ao contrário, ela serve aos interesses dos indivíduos em suas 

práticas interacionais cotidianas. A proposta é que discurso e gramática sejam estudados 

simultaneamente, uma vez que ambos interagem e se influenciam, de forma que um não pode 

ser explicado sem referência ao outro. Nesse sentido, é importante ressaltarmos que a 

investigação linguística está voltada para a situação comunicativa, espaço contextual em que 

                                                           
6 Na última seção deste capítulo discorreremos sobre algumas relações entre gramaticalização e 
construcionalização. Adiantamos que o modelo de construcionalização baseia-se na tradição de pesquisas 
substancialmente associadas à gramaticalização. 
7 Tradução nossa. Texto original: Central to the usage-based position is the hypothesis that instances of use 
impact the cognitive representation of language. 
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podem ser detectadas as motivações para os atos de fala. Prioriza-se a análise da estrutura 

como elemento que serve a funções cognitivas e comunicativas. 

A Linguística Cognitiva propõe que léxico e sintaxe formem um continuum de 

construções, desde as mais simples até as mais complexas, que se sustentam pautadas na 

correspondência entre forma e significado. Esse pareamento é multidimensional, ou seja, 

acontece nos níveis morfológico, sintático, fonológico e semântico, pragmático, discursivo; e 

capta características compartilhadas por diferentes instanciações através de uma semântica de 

frames, abordagem desenvolvida por Fillmore (1982, 1985) e amplamente utilizada em 

estudos como os de Goldberg (1995, 2006) e Croft (2001). Nessa perspectiva, o 

comportamento linguístico é visto como reflexo de capacidades cognitivas. A experiência 

humana em atividades sociointeracionais formam as categorias linguísticas, ou seja, as 

construções linguísticas são vistas como esquemas cognitivos decorrentes de situações 

comunicativas relativamente automatizadas. 

Verificamos, dessa forma, que essas duas correntes compartilham vários pressupostos 

teóricos, os quais são assumidos pela LFCU. Furtado da Cunha (2012, p.29) cita os seguintes:  

Rejeição à autonomia da sintaxe e incorporação da semântica e da 
pragmática às análises; não distinção estrita entre léxico e sintaxe; relação 
estreita entre estruturas das línguas e o uso que os falantes fazem delas nos 
contextos reais de comunicação; entendimento de que os dados para análise 
linguística são enunciados que ocorrem no discurso natural.  
   
 

Essa aproximação tem enriquecido a análise dos mais diversos fenômenos da língua, 

incluindo a análise de “foi quando”, objeto de estudo na presente pesquisa. Partindo da 

observação do uso em situações reais de comunicação, constatamos que a análise da 

microconstrução “foi quando” vai além da classificação sintática como conector, por 

exemplo. Observamos que a função pragmática de marcador de foco e as relações semânticas 

de causa e consequência são alguns dos fatores que possibilitam e até legitimam a função 

sintática de “foi quando” como um conector. Nesse sentido, ratificamos a proposta de 

gramática emergente de Hopper (1987), uma vez que é a repetição do uso de “foi quando” 

como conector, que faz com que esse uso seja legitimado na gramática da língua.  

A LFCU entende que a gramática é afetada pela experiência dos usuários com a 

língua, sendo considerada, portanto, uma representação cognitiva do uso que os indivíduos 

fazem da linguagem. Nas palavras de Bybee (2006, p. 730), a gramática é pensada como “a 

organização cognitiva da experiência com a língua”8. De acordo com Furtado da Cunha 

                                                           
8 Tradução nossa. Trecho original: The cognitive organization of language experience. 
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(2012, p.p. 29-30), assume-se que “a categorização conceptual e a categorização linguística 

são análogas, ou seja, o conhecimento de mundo e o conhecimento linguístico seguem, 

essencialmente, os mesmos padrões”. 

Para Traugott e Trousdale (2013), conhecimento e uso são a base através da qual as 

inovações emergem, já que falantes usam fontes existentes para criar novas expressões. Os 

autores propõem um modelo de mudança baseado no uso, calcado na ideia de que a língua é 

uma rede de relações em torno das construções. Em particular, Traugott e Trousdale (2013, p. 

45) exploram “a importância das redes para o fato de que as mudanças são 

interconectadas”, e buscam “mostrar como a rede se expande e se contrai”9. Nessa 

perspectiva, a gramática é uma rede de construções relacionadas, com nós e links entre esses 

nós. Cada (micro)construção representa um nó na rede.  

As construções ocorrem e são definidas em situações reais de uso. Dessa forma, a 

LFCU reconhece a importância das funções ou significados na descrição das formas, de modo 

que cada construção deve ser definida com relação à função a que ela serve nos diferentes 

contextos. Como a construção é analisada como um pareamento entre forma e significado, na 

LFCU, a mudança construcional é estudada através da observação desses dois polos, tendo em 

vista que a construcionalização somente ocorre quando há um pareamento formanova-

significadonovo.  

De modo geral, as definições de gramática com base no uso assinalam que as 

categorias linguísticas são baseadas na experiência e comportam-se como as categorias 

conceituais humanas, ou seja, é a experiência que os indivíduos têm com o mundo que vai 

possibilitar o desenvolvimento de construções gramaticais; estas, por sua vez, são típicas e até 

automatizadas em certos contextos. Por exemplo, o uso de “foi quando” como um conector é 

legitimado por meio de um processo cognitivo de classificação, refinamento e generalização 

que se constrói num determinado gênero textual ou em uma sequência tipológica, tornando-se 

recorrente a partir das interações comunicativas. 

É nas relações interpessoais, quando acontece a intersubjetivização10, conforme 

Traugott (2010), que construções se estabelecem no repertório do falante como uma unidade 

de processamento. De acordo com Furtado da Cunha (2012, p. 32), “o falante explora 

recursos gramaticais disponíveis para atingir seus objetivos comunicativos”. Isso significa 

                                                           
9 Tradução nossa. Texto original: In particular, we explore the importance of networks in accounting for the fact 
that changes are interconnected, and seek to show how a network grows and contracts, assuming a usage-based 
model of change. 
10 Trabalharemos, de maneira mais aprofundada, os conceitos de subjetivização e intersubjetivização, conforme 
Traugott (2010), mais adiante. 



23 

 

que é no discurso que muitos padrões se estabelecem e vão além do que é licenciado pelas 

regras gramaticais, apenas. De acordo com a LFCU, a explicação para a existência desses 

padrões está no âmbito da cognição e da comunicação.  

Diante da forte relação entre cognição, discurso e gramática, a categorização 

gramatical é concebida de acordo com o modo como os indivíduos categorizam o mundo na 

cognição humana e exibem padrões no discurso. A focalização de atenção a que se prestam as 

instâncias da microconstrução “foi quando”, por exemplo, é expressa claramente no discurso, 

de modo que os falantes fazem dela uma unidade de processamento que serve à focalização. 

A percepção cognitiva dos usuários a respeito das diversas funções de uso de “foi quando” no 

discurso implica a existência dessa microconstrução como conector – uma categorização 

gramatical no repertório dos falantes.  

Sendo assim, as construções se organizam em categorias não-discretas, elas 

apresentam um eixo central prototípico, que é acompanhado por margens. Na perspectiva de 

Traugott e Trousdale (2013), as construções, que compõem uma rede, podem ser membros 

marginais ou centrais de uma categoria. As construções inovadoras podem, por exemplo, ficar 

à margem na rede, em virtude do seu estatuto novo e potencialmente não-prototípico. Com o 

tempo, os membros marginais podem se tornar mais centrais e vice-versa. Nesse sentido, a 

categorização é dependente do contexto e admite-se a interseção de categorias, tendo em vista 

que os elementos podem partilhar características. 

Através da análise dos contextos, observamos com propriedade a interseção de 

categorias através do compartilhamento de características. O estudo dos contextos na análise 

de micromudanças graduais, conforme Heine (2002) ou Diewald (2002)11, permite-nos 

flagrarmos ambiguidades pragmáticas ou opacidades estruturais no contexto ponte, conforme 

Heine (2002), ou no contexto crítico, proposto por Diewald (2002), que sinalizam essa 

partilha de características entre um uso e outro. 

É importante destacarmos que, na LFCU, a análise linguística vai além de uma 

abordagem formal.  São as construções situadas em um contexto que vão fornecer os dados 

para a descrição do funcionamento da língua. Os fenômenos linguísticos resultam, assim, de 

um quadro pragmático, dentro do qual a semântica e a sintaxe têm papel fundamental 

também.  

Através dessa breve exposição de alguns conceitos assumidos pela LFCU, apontamos 

o entrelaçamento entre pressupostos anteriormente assumidos tanto pela Linguística 

                                                           
11 Discorreremos sobre o estudo dos contextos, propostos por Heine (2002) e Diewald (2002), mais adiante. 
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Funcionalista como pela Linguística Cognitiva, com o estudo das construções. Ressaltamos, 

dessa forma, que a LFCU está longe de ser uma perspectiva inovadora, no sentido de 

inaugural, já que há bastante tempo estudiosos vêm desenvolvendo pesquisas com base na 

compatibilização entre essas duas linhas teóricas. 

Desse modo, assumindo as bases tradicionais da LFCU, discorreremos nas duas 

próximas seções sobre os conceitos de gramaticalização e gramaticalidade, contribuições 

específicas do Funcionalismo Linguístico, e sobre a Gramática de Construções, evidenciando 

algumas contribuições específicas da Linguística Cognitiva. Nas seções posteriores a essas 

duas, esse entrelaçamento vai se tornando cada vez mais evidente, principalmente através da 

observação do estudo das construções nos contextos de micromudanças, propostos por Heine 

(2002) e Diewald (2002), que resultam em construcionalização. Pretendemos que ao final do 

capítulo tenhamos conseguido oferecer ao leitor dessa tese uma boa compreensão dos 

conceitos assumidos pela LFCU que norteiam o estudo de “foi quando” na presente pesquisa. 

Para tanto, começamos, em 1.1, com os conceitos de gramaticalização e de 

gramaticalidade, traçando um percurso, principalmente no que se refere ao estudo da 

gramaticalização, desde a abordagem proposta por Meillet (1948) até a abordagem de estudos 

voltados para a construção. Em 1.2, discorremos sobre a Gramática de Construções, 

ressaltando os diferentes matizes de significado para o termo “construção” e evidenciando, 

dessa forma, as principais abordagens que compõem a Gramática de Construções.  

Em seguida, na seção 1.3, tratamos dos mecanismos de mudança pelos quais, 

geralmente, passam as construções. Destacamos em 1.3.1 os mecanismos de neoanálise e 

analogização e em 1.3.2 os mecanismos de subjetivização e intersubjetivização. 

Posteriormente, em 1.4, abordamos a relação entre contextos e construções, destacando em 

1.4.1 o estatuto dos contextos iniciais no processo de gramaticalização, de acordo com Heine 

(2002) e Diewald (2002, 2006), e estabelecendo em 1.4.2 uma relação entre essa teoria dos 

contextos e a abordagem sobre a construcionalização gramatical, proposta por Traugott e 

Trousdale (2013) e Traugott (forthcoming). 

 

1.1 Gramaticalização e Gramaticalidade 

 

No âmbito da LFCU, entendemos a língua como algo dinâmico. Assim, os limites no 

que se refere às categorias, como vimos, não são altamente precisos ou demarcados. A análise 

é baseada em protótipos e não há o encaixamento de formas a modelos previamente 

estabelecidos. De acordo com essa visão, é mais apropriado analisar os itens como lexicais ou 
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gramaticais de acordo com as características mais ou menos prototípicas de uma classe ou 

outra. Ademais, a dinâmica da língua permite que os itens oscilem de uma categoria a outra, 

mudando, inclusive, seu status de lexical a gramatical. 

Nesse viés, estudam-se diferentes clines sob a ótica da gramaticalização e da 

gramaticalidade. De uma forma geral, tanto a gramaticalização como a gramaticalidade são 

fenômenos relacionados à regularização de usos linguísticos. São analisados os possíveis 

caminhos pelos quais as formas gramaticais perpassam no processo de mudança, no caso da 

gramaticalização, ou é observada a polissemia de determinadas expressões, no caso da 

gramaticalidade, sem alocar os fenômenos em categorias estanques. 

 Antes de estabelecermos um paralelo entre gramaticalização e gramaticalidade, 

conforme Traugott (2010) e Traugott e Trousdale (2010), fazemos alguns apontamentos 

específicos sobre gramaticalização, que é um dos pontos centrais do funcionalismo 

linguístico, e, posteriormente, foi tendo o conceito alargado na tentativa de se unir à noção de 

construção gramatical.  

Tradicionalmente, a gramaticalização é estudada através do processo pelo qual 

diversos usos da língua sofrem transformações ao longo do tempo, cedendo a pressões de 

informatividade. Tais pressões se referem à maneira como os interlocutores constroem os 

discursos para alcançar suas intenções comunicativas, que, de uma forma ou de outra, 

exercem influência sobre determinados usos linguísticos, podendo derivar em 

gramaticalização.  

De acordo com Meillet (1948), primeiro autor a utilizar o termo gramaticalização, essa 

busca dos falantes por serem expressivos é o que motiva a gramaticalização. Na comunicação, 

o falante não só estende o uso de determinados itens linguísticos como cria novos construtos. 

Para Meillet (1948), a gramaticalização transforma o sistema através da introdução de novas 

estruturações gramaticais, que acontece por meio da passagem de uma palavra autônoma ao 

papel de elemento gramatical. Esse fenômeno é descrito pelo autor como um continuum 

unidirecional: lexical > gramatical.  

Dessa forma, a definição clássica de gramaticalização diz respeito a um fenômeno 

relacionado à mudança linguística que implica mudança categorial ou perda de fronteiras 

entre categorias (Heine e Kuteva, 2007). Trata-se de um processo pelo qual um item de uma 

determinada categoria lexical se transfere para uma categoria gramatical, ou um item já 

gramatical se torna ainda mais gramaticalizado ao longo do tempo devido às pressões de uso.  

Essa visão clássica, com foco na passagem do item de lexical > gramatical, revela um 

modelo de gramaticalização como redução e aumento de dependência (GIRD). De acordo 
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com Traugott e Trousdale (2013), um conceito clássico que ilustra essa abordagem tradicional 

é o de Lehmann (2004, p. 155), que define “a gramaticalização de um signo linguístico como 

um processo em que este perde em autonomia, tornando-se mais sujeito a restrições do 

sistema linguístico”12. 

Traugott e Trousdale (2013, p.p. 100-101) assinalam que esse modelo de 

gramaticalização (GIRD) é associado, particularmente, com Heine, Claudi e Hünnemeyer 

(1991), Lehmann (1995, 2004), Bybee, Pagliuca e Perkins (1994) e Haspelmath (2004). Trata-

se de um modelo que revela, na visão dos autores, um conceito de gramática modular e 

estreito que não reconhece categorias textual-discursivas, como marcadores discursivos e 

outros marcadores metatextuais, uma vez que o discurso, nesse modelo, é tomado como 

instância de outro nível. 

 Posteriormente, em outra abordagem, os estudos de gramaticalização mostram que as 

mudanças linguísticas não se instanciam apenas a partir de itens como unidades linguísticas 

independentes, nos termos de Traugott (2003, 2008) e Bybee (2003, 2010). Admite-se a 

premissa de que as mudanças linguísticas ocorram também a partir de unidades maiores, ou 

seja, em construções. 

 A esse respeito, ratificamos a declaração de Bybee (2003), para quem a definição 

clássica de gramaticalização, que se limita à passagem do nível lexical para o gramatical ou 

do menos para o mais gramatical, não é suficiente para dar conta dos fenômenos de mudança 

linguística de modo mais efetivo. De acordo com a autora, é mais razoável a proposição de 

que é uma determinada construção, formada por itens lexicais específicos, que se 

gramaticaliza do que considerar que a gramaticalização se processa item por item, de forma 

isolada. Nas palavras de Bybee (2003, p. 602): 

Na literatura recente sobre gramaticalização, parece consenso que não é 
suficiente definir gramaticalização como o processo pelo qual um item 
lexical torna-se morfema gramatical, mas, ao contrário é importante dizer 
que esse processo ocorre em contexto de uma construção particular (...). De 
fato, parece mais adequado dizer que é uma construção com seus itens 
lexicais particulares que se torna mais gramaticalizada do que dizer que é o 
item que se gramaticaliza. 13 

  

                                                           
12 Tradução nossa. Texto original: Grammaticalization of a linguistic sign is a process in which it loses in 
autonomy by becoming more subject to constraints of the linguistic system. 
13 Tradução nossa. Texto original: The recent literature on grammaticization seems to agree that it is not enough 
to define grammaticization as the process by which a lexical item becomes a grammatical morpheme, but rather 
it is important to say that this process occurs in the context of a particular construction (…). In fact, it may be 
more accurate to say that a construction with particular lexical items in it becomes grammaticized, instead of 
saying that a lexical item becomes grammaticized. 
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 Dessa maneira, novas funções gramaticais emergem em construções. Os itens 

particulares de uma construção inteira formam um contexto dentro do qual as unidades, como 

itens particulares, são reanalisados, formando um construto. São as construções, definidas 

como elementos em contextos14, que são os domínios efetivos da gramaticalização. Nessa 

perspectiva, as relações metonímicas e a visão de metáfora são vistas como resultantes da 

codificação de implicaturas contextuais. 

 Traugott (2003, p. 645) também contempla a noção de construção em sua definição de 

gramaticalização, que é explicitada como “o processo por meio do qual ao material lexical, 

em contextos pragmáticos e morfossintáticos altamente restritos, é atribuída uma função 

gramatical, e, se já gramatical, é atribuída uma função mais gramatical ainda, como a de um 

operador” 15. Nesse sentido, observamos que há o desenvolvimento de um modelo de 

gramaticalização que começa a incluir mudanças pragmáticas, semânticas, metafóricas e 

metonímicas na análise contextual. Trata-se da gramaticalização como extensão (GE). 

 De acordo com Traugott e Trousdale (2013), nesse modelo de gramaticalização ainda 

há pouca atenção ao nível pragmático, porém as mudanças se dão em contextos, resultantes de 

restrições e de colocações específicas. As perdas de sentido referencial são entendidas como 

ganho de sentido gramatical – modelo de perdas e ganhos, em que o sentido fonte é 

transferido para novos contextos. 

 Acerca do entrelaçamento entre gramaticalização e construção, Croft (2001, p. 261) 

destaca que, no processo de gramaticalização, a construção inteira muda de significado. Sendo 

assim, “a nova construção é polissêmica no que diz respeito ao seu significado original (...) a 

nova construção sofre mudanças na estrutura e no comportamento gramatical de acordo com 

a sua nova função” 16 (CROFT, 2001, p.127). Desse modo, “a extensão da construção para 

novos usos reside numa mudança de distribuição dessa construção, e essas mudanças são 

teorizadas para seguir padrões conectados no espaço conceptual” 17 (CROFT, 2001, p. 130). 

 É importante destacarmos que, nesse sentido, a gramaticalização passa a ser entendida 

como o desenvolvimento de funções gramaticais, em que é a construção, em contextos 

determinados, que assume novas funções – GE. Para Himmelmann (2004), a gramaticalização 

                                                           
14 Nessa época, o termo “construção” é usado, geralmente, para se referir ao contexto circundante  em que uma 
expressão particular chega a ter uma função mais gramatical. 
15 Tradução nossa. Texto original: The construction is polysemous with respect to its original meaning (…) the 
new construction undergoes shifts in grammatical structure and behavior in keeping with its new function. 
16 Tradução nossa. Texto original: The process whereby lexical material in highly constrained pragmatic and 
morphosyntactic contexts is assigned grammatical function, and once grammatical, is assigned increasingly 
grammatical, operator-like function.  
17 Tradução nossa. Texto original: Extension of constructions to new uses is a change in the distribution of that 
construction, and such changes are theorized to follow connected paths in conceptual space. 
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é, essencialmente, um processo de expansão do contexto. O autor concentra-se nos contextos 

em que a gramaticalização se propaga e propõe três tipos de expansão: 

 

A) Expansão host-class (de classe hospedeira): a forma gramaticalizada incrementa sua 

gama de ocorrências com membros de parte relevante do discurso; 

B) Expansão sintática: extensão para outros contextos sintáticos, novas configurações 

morfossintáticas; 

C) Expansão semântico-pragmática: a forma gramaticalizada desenvolve novas 

heterossemias – dois ou mais sentidos ou funções que são historicamente relacionados, 

ou seja, uma associação diacrônica entre dois sentidos. 

 

Para Traugott e Trousdale (2013), a gramaticalização como extensão (GE) é 

considerada um passo à frente em relação à gramaticalização como redução e aumento de 

dependência (GIRD), na consideração das relações contextuais para a mudança gramatical. 

No entanto, apesar de ser um modelo mais consistente com a Gramática de Construções, os 

autores ainda o consideram restrito, porque não inclui instâncias do discurso, como os 

marcadores discursivos, por exemplo. 

Atualmente, na Gramática de Construções, são aceitas como instâncias da gramática, 

construções cujas funções são procedurais, incluindo a conectividade e o gerenciamento de 

interação, com os marcadores discursivos. Essa aceitação requer que a definição de gramática, 

bem como a definição de gramaticalização, sejam mais amplas. Nesse sentido, a 

gramaticalização é definida como “o processo pelo qual a gramática é criada”  18 (CROFT, 

2006. p. 366) e se refere, conforme Traugott e Trousdale (2013, p. 32), “à criação de 

marcadores gramaticais, como caso, tempo, aspecto, modalidade, modo e conectivos, etc”  19, 

que inclui o estudo do conector “foi quando”, desenvolvido na presente pesquisa.  

Essa ampliação diz respeito a uma abordagem construcional que considera igualmente 

forma e significado, possibilitando que os dois pontos de vista tradicionais de 

gramaticalização – GIRD e GE – sejam abordados como complementares. Tal abordagem 

construcional mais ampla é abraçada pelo modelo de construcionalização gramatical, 

conforme veremos nas seções finais deste capítulo. 

                                                           
18 Tradução nossa. Texto original: The process by which grammar is created. 
19 Tradução nossa. Texto original: [Grammaticalization] refers to the coming into being of grammatical markers 
such as case, tense, aspect, modality, mood, and connectives, etc. 
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 Importante observarmos até aqui é que a mudança na gramaticalização como GE 

envolve micropassos no desenvolvimento de novas construções com novas funções 

gramaticais. Os micropassos de mudança são observados em perspectiva diacrônica, já que 

são atestados ao longo do tempo. Ratifica-se, ainda, que a nova construção é polissêmica em 

relação ao seu sentido original e essa polissemia pode ser flagrada em perspectiva sincrônica, 

visto que de acordo com o princípio de estratificação de Hopper (1991), novas camadas estão 

sempre emergindo e coexistindo com as antigas. 

 É nesse sentido que os conceitos de gramaticalização e de gramaticalidade se 

entrecruzam, evidenciando-se as relações entre gradiência e gradualidade. De acordo com 

Traugott (2010), a gramaticalização se refere a um cline diacrônico, que demonstra um 

esquema de tendências de mudança atestadas ao longo do tempo; já a gramaticalidade diz 

respeito a um cline sincrônico que pode ser estabelecido de acordo com diferentes graus de 

granularidade, normalmente feito com referência aos graus de fusão ou abstratização das 

estruturas. Os graus de fusão são atestados sincronicamente e podem ser vistos, por hipótese, 

como resultados de mudanças diacrônicas. 

Traugott e Trousdale (2010) estabelecem uma distinção entre gradiência e 

gradualidade, tratando a gradiência como um fenômeno sincrônico, relacionado à 

gramaticalidade, e a gradualidade como um fenômeno diacrônico, relacionado à 

gramaticalização. Os autores argumentam que “sincronicamente, cadeias de elementos 

linguísticos podem ser organizadas em um contínuo de categorialidade e de 

gramaticalidade”20. Por sua vez, “a gradualidade diacrônica é entendida como uma 

sequência de micropassos discretos que afetam vários aspectos do uso e da estrutura de um 

signo linguístico” 21 (TRAUGOTT E TROUSDALE, 2010, p. 22). 

Dessa forma, a gradiência está relacionada ao fato de alguns membros de uma 

categoria serem “melhores” que outros, conforme postula a teoria de protótipos, bem como, 

ao fato de as fronteiras entre as categorias serem indistintas e vagas. Para Traugott e 

Trousdale (2010), a noção de gradiência precisa ser discutida em termos de polissemia ou 

coexistência de modelos de uso. Os autores destacam, ainda, que a gradiência pode envolver, 

conforme Aarts (2007), uma única categoria ou conjunto de propriedades (gradiência 

subsectiva – intracategorial), ou duas ou mais categorias ou conjunto de propriedades 

                                                           
20 Tradução nossa. Texto original: Synchronically, strings can be arranged on continua of categoriality and of 
grammaticalness. 
21 Tradução nossa. Texto original:  Diachronic gradualness as a sequence of discrete micro-steps affecting 
various aspects of the use and structure of a linguistic sign. 
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(gradiência intersubsectiva – intercategorial), que podem convergir para um cline de 

gramaticalidade. 

Já a gradualidade se refere ao fato de muitas mudanças envolverem micropassos. Os 

micropassos de mudança a que Traugott e Trousdale (2010) se referem consistem nas 

minúsculas modificações que ocorrem no interior da trajetória A > B, de gramaticalização. Os 

autores assinalam que, pelo fato de considerarmos, sobretudo, os macrotipos de mudança na 

referida trajetória A > B (por ex.: verbo principal > verbo auxiliar), acabamos encobrindo as 

micromudanças que acontecem nesse processo assim como a coexistência polissêmica das 

construções nele envolvidas. No entanto, a sucessão de micromudanças pode, em alguns 

casos, conduzir os macroefeitos; logo, precisam ser observadas com atenção. Para os autores, 

as micromudanças são discretas e cognitivamente abruptas no que se refere aos falantes 

individuais, o que não acontece no nível da comunidade, visto que somente a consolidação de 

uma inovação via transferência para uma comunidade ao longo do tempo pode ser 

considerada mudança. 

De certa forma, a noção de gradiência sincrônica está dentro da noção de gradualidade 

diacrônica, já que a gradualidade envolve micropassos de mudança identificados em uma 

continuidade ao longo do tempo, e, nessa continuidade, também é identificada a polissemia 

sincrônica. Traugott e Trousdale (2010) assinalam que a gradualidade pode ser vista de 

alguma forma como uma dimensão diacrônica da gradiência. Os autores afirmam que 

considerar a gradiência como um resultado de micropassos de mudança associados à 

gradualidade é uma hipótese razoável, desde que se entendam os limites dessa interseção, já 

que gradualidade não equivale a gradiência dinamicizada. 

Desse modo, Traugott e Trousdale (2010, p. 40) sugerem que “a gradiência pode ser 

um teste ideal para hipóteses sobre as expressões que mais tendem a se gramaticalizarem e 

sobre o modo como as construções gramaticais emergem”.  Ratificamos, portanto, que os 

diferentes graus de gramaticalidade atestados sincronicamente para o uso de “foi quando” 

podem ser vistos, por hipótese, como um resultado de mudança diacrônica gradual. A 

presente pesquisa busca testar essa hipótese através da análise pancrônica de “foi quando”. 

Traugott e Trousdale (2010, p. 31) acrescentam, ainda, que a gradiência atestada 

sincronicamente é o resultado de sucessivos micropassos de mudança gradual nos quais 

operam os mecanismos de neoanálise e analogização22. Veremos mais adiante que, em função 

                                                           
22 Os mecanismos neoanálise e analogização correspondem, respectivamente, ao que os estudos funcionalistas 
tradicionais chamavam de reanálise e analogia, como mecanismos de mudança envolvidos no processo de 
gramaticalização, conforme veremos mais adiante. 
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da analogização, um padrão de uso é reestruturado para se alinhar a um outro já existente e, 

como resultado, o mais recente tem uma nova estrutura. Dessa forma, como a 

gramaticalização diacrônica envolve mudança estrutural, a neonálise é, necessariamente, 

envolvida nesse processo. 

Passamos agora a tratar da Gramática de Construções, já que, como vimos, os 

conceitos abraçados pela LFCU estão voltados para as características, funções e mudanças 

que ocorrem na construção dentro da gramática. 

 

1.2 A Gramática de Construções 

 

 A descrição teórica do termo construção é relativamente recente na literatura 

linguística. Somente a partir de meados da década de 1980 que se dá início a uma perspectiva 

de análise linguística voltada para a construção. Essa perspectiva, denominada Gramática de 

Construções, é composta por trabalhos como o de Fillmore, Kay & O’Connor (1988), 

Goldberg (1995, 2006), Croft (2001, 2009), Croft & Cruse (2004), Traugott (2003, 2007, 

2008, 2012), Bybee (2003, 2010), Traugott e Trousdale (2013), além de Erman & Warren 

(2000), com a proposta de unidade pré-fabricada. O objetivo desses trabalhos é propor uma 

análise de construções como unidades que são próprias da língua. 

 É importante destacarmos que o rótulo “construção” apresenta matizes de significado 

diversos, de acordo com a abordagem teórica impressa por cada autor. Discutimos aqui sobre 

algumas abordagens no que se refere à noção de construção a fim de construirmos uma visão 

geral sobre o assunto, apontando aquelas propostas que mais contribuem para a análise que se 

propõe na presente pesquisa. 

 Começamos pelo trabalho de Goldberg (1995). Nessa obra, a autora trabalha com 

estruturas argumentais de verbos e apresenta uma definição para o termo construção, que se 

tornou clássica: 

C é uma CONSTRUÇÃO se e somente se C é um pareamento 
forma/significado <Fi, Si> de modo que algum aspecto de Fi ou do Si, não é 
estritamente previsível a partir de partes componentes de C ou a partir de 
outras construções previamente estabelecidas.23 (GOLDBERG, 1995, p. 4) 

 

 Para a autora, construção é um pareamento de forma-significado, cuja leitura dos itens 

que a instanciam é feita de maneira não composicional, ou seja, independe do significado 

                                                           
23 Texto original: “C is a CONSTRUCTION iffdef C is a form-meaning pair <Fi, Si> such that some aspect of Fi 
or some aspect of Si is not predictable from C’s component parts or from other previously established 
constructions.” 
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individual de seus elementos. Trata-se de uma sequência convencional de palavras que admite 

pouca ou nenhuma variação, ocorrendo na interação linguística como unidades básicas e 

centrais da língua. Nesse trabalho, Goldberg mostra que as construções apresentam 

significados básicos relacionados à experiência. 

 Goldberg (1995, p. 40) defende que as construções correspondam a tipos de sentenças 

básicos, codificando, como sentido central, eventos que são reconhecidos pela experiência 

humana. Nessa perspectiva, a codificação do sentido construcional está relacionada a eventos 

ou cenas estruturados, reconhecidos por serem básicos e recorrentes. Assim, os significados 

das construções geralmente são reservados na memória em função da automação de seu uso. 

A autora relaciona o sentido da construção a um frame de fundo enriquecido com o 

conhecimento do mundo social.  

 Goldberg (1995) trabalha com a perspectiva de “semântica de frames”, uma família de 

significados coletivamente construídos, que pertence ao conhecimento intersubjetivo dos 

falantes de uma maneira geral. Trata-se de um tipo de semântica relacionado ao significado da 

construção. A autora defende que os significados das construções estão disponíveis na 

memória por apresentarem alguma relação de sentido com a semântica de frames, ou seja, 

uma categoria de sentidos relacionados ou modelos cognitivos básicos que abrange os vários 

significados que uma cena pode emanar. 

 Croft também relaciona o significado das construções à “semântica de frames”. De 

acordo com o autor (2009, p.1), 

a semântica de frames e a gramática das construções são complementares. A 
semântica de frames é uma teoria de como os conceitos são organizados e 
representados na mente. Basicamente, a experiência humana fornece frames 
de conceitos interconectados.24 

  

 Segundo essa concepção, o sentido central de uma construção está relacionado a cenas 

comuns da experiência humana, conforme Goldberg (1995). Essas cenas ou significados 

coletivamente construídos compõem a semântica de frames, com conceitos inter-relacionados, 

conforme Croft (2009). Assim, o significado das construções, de modo geral, é estocado na 

memória dos usuários, tornando-se disponível e até automatizado. 

 De acordo com essa abordagem, “foi quando” – Padrão III – é uma construção 

definida como uma unidade linguística maior que uma palavra em que há a correspondência 

forma e significado. Consideramos que a forma inclui sua sintaxe como conector e o 

                                                           
24 Texto original: “Frame semantics and construction grammar complement each other. Frame semantics is a 
theory of how concepts are organized and represented in the mind. Basically, human experience provides frames 
of interconnected concepts.” 
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significado inclui as noções semânticas temporal ou causal, bem como a função discursiva de 

focalização. Tal significado não é estritamente previsível a partir dos itens “foi” e “quando” 

lidos isoladamente, e sim através de uma leitura holística desses itens. 

 A perspectiva de “Semântica de frames” também é importante para o presente estudo, 

uma vez que entendemos que o uso de “foi quando”, como elemento fórico e de focalização, 

seja utilizado no discurso como uma forma que serve para chamar a atenção para um evento 

ao mesmo tempo em que retoma outro(s) evento(s). Logo, as “funções” ou significados do 

uso de “foi quando” fazem parte de cenas reconhecidas como comuns na experiência humana, 

cujo significado pertence ao conhecimento intersubjetivo dos falantes, construído 

coletivamente. 

 A abordagem construcional proposta por Goldberg (1995) ocupa-se também das 

diferenças de significado entre as construções. A autora postula que a existência de uma 

construção tem como condição essencial o fato de não ser igual a nenhuma outra já existente. 

Além disso, Goldberg (1995) chama a atenção para as diferenças de significado entre 

sentenças com os mesmos itens lexicais em estruturas sintáticas semelhantes, como por 

exemplo, as construções de estrutura argumental ditransitivas25 abaixo: 

 

a. Eu trouxe para Pat um copo de água. 

b. Eu trouxe um copo de água para Pat.26 

 

Nos exemplos citados, uma pequena alteração na ordem dos argumentos implica 

diferenças de focalização e de perspectivação, o que evidencia construções distintas. Em 

ambos os exemplos, o foco recai sobre o primeiro núcleo nominal citado no predicado. Logo, 

no primeiro exemplo, o destaque está em Pat e no segundo exemplo, o destaque está no copo 

de água. Sendo assim, pode-se dizer que a forma está diretamente relacionada a seus valores 

semânticos e pragmáticos. É importante destacarmos que os aspectos pragmáticos das 

construções, para Goldberg (1995), incluem questões de topicalização e de focalização, além 

de aspectos estilísticos da construção. 

Pensando nessas diferenças de significado, Goldberg (1995, p. 67) formula o princípio 

da não sinonímia da forma gramatical. De acordo com esse princípio, se duas construções são 

                                                           
25 Grosso modo, são construções com verbos bitransitivos, ou seja, verbos que  requerem dois objetos. 
26 Exemplos traduzidos de Goldberg (1995, p.2). Exemplos originais: “a. I brought Pat a glass of water. / b. I 
brought a glass of water to Pat.” 
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sintaticamente distintas, elas também devem ser semântica ou pragmaticamente distintas. Esse 

princípio subdivide-se em dois corolários: 

 

Corolário A: Se duas construções são sintaticamente distintas e semanticamente 

sinônimas, então elas não devem ser pragmaticamente sinônimas. 

Corolário B: Se duas construções são sintaticamente distintas e pragmaticamente 

sinônimas, então elas não devem ser semanticamente sinônimas. 

 

O princípio da não sinonímia e seus corolários podem ser aplicados para explicar 

diversas questões em diferentes níveis de gramática, incluindo, por exemplo, a coexistência de 

vários conectores com cargas semânticas semelhantes. Nesse viés, insere-se o estudo do 

conector “foi quando” em análise na presente pesquisa. O uso de “foi quando” congrega, por 

exemplo, questões de focalização e de foricidade bastante diferentes se relacionadas ao uso do 

conector canônico “quando”. Estruturas como as destacadas abaixo apresentam suas 

particularidades, que as tornam diferentes: 

 

a. Eu conheci Maria quando ingressei na Faculdade. 

b. Eu conheci Maria. Foi quando ingressei na Faculdade.  

 

No exemplo (a), as relações de focalização e de foricidade são bem menos atenuadas 

que no exemplo (b). Em estruturas do tipo (b), o evento que é colocado no período iniciado 

por “foi quando” recebe maior grau de focalização, sendo aquele selecionado pelo falante 

como o evento que precisa estar destacado na sequência. Nesse caso, mudando o foco, 

também poderíamos ter: Eu ingressei na Faculdade. Foi quando conheci Maria. Ademais, o 

processo de remissão anafórica se torna mais evidente em (b). Logo, “quando” e “foi quando” 

são construções distintas. 

 Goldberg (2006, p. 5) acrescenta, ainda, que todos os níveis de análise gramatical 

envolvem construção. De acordo com a autora, as construções, que são entendidas como 

pareamento de forma e significado, incluem morfemas ou palavras, expressões idiomáticas, 

expressões frasais parcialmente preenchidas lexicalmente e dotadas de modelos gerais. Assim, 

a construção, para Goldberg (2006), é uma forma, pertencente a qualquer nível gramatical, 

ligada a um determinado sentido, função pragmática ou componente informacional. 

 É importante destacarmos, ainda, que Goldberg (2006) investiga as generalizações 

linguísticas que fazemos e aponta que as construções aprendidas podem ser estendidas, 
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fazendo com que novas construções passem a fazer parte da língua. Para a autora (2006, p. 5), 

“modelos são estocados como construção, mesmo que sejam previsíveis desde que ocorram 

com frequência suficiente” 27. Assim, Goldberg expande seu conceito de construção para 

abarcar cadeias composicionais estocadas na mente dos usuários como construções. 

 Croft (2001) apresenta uma versão radical da Gramática das Construções, já que, para 

ele, não existem relações sintáticas independentes da construção: “Construções são unidades 

básicas de representação sintática, e as categorias são derivadas da construção em que elas 

aparecem”28 (CROFT, 2001, p.4). Para o autor, o conceito de construção é a única unidade 

teórica que fornece um modelo uniforme de representação gramatical. Daí a radicalidade do 

modelo de Gramática de Construções proposto pelo autor. 

 Comparando as construções com os itens lexicais nos modelos componenciais, Croft 

(2001, p.16) mostra que ambos ligam idiossincrasia ou arbitrariedade fonológica, sintática à 

informação semântica. No entanto, o autor destaca que enquanto os itens lexicais são 

substantivos e atômicos, as construções são parcialmente esquemáticas e complexas. 

 Croft (2001, p.18) considera o caráter multidimensional da construção. Para ele, a 

construção é uma unidade simbólica entendida através da correspondência entre forma e 

sentido, na qual a forma compreende propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas e o 

sentido compreende propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais, conforme 

modelo abaixo:  
 

   

   Propriedades sintáticas          CONSTRUÇÃO 

   Propriedades morfológicas           FORMA 

   Propriedades fonológicas 

 

                      ELO DE CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 

 

   Propriedades semânticas 

   Propriedades pragmáticas                        SENTIDO (Convencional) 

   Propriedades discursivo-funcionais 

  

Figura 1: Modelo da estrutura simbólica de uma construção na Gramática de Construção Radical (Croft 2001: 
18; Croft & Cruse 2004: 258) 

                                                           
27 Texto original: “Patterns are stored as constructions even if they are fully predictable as long as they occur 
with sufficient frequency.” 
28 Texto original: “Constructions are the basic units of syntactic representations, and categories are derived from 
the construction(s) in which they appear.” 
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 De acordo com o referido modelo, Croft (2001) entende a construção como um 

pareamento entre forma e sentido, em que as propriedades ligadas à forma abrangem aspectos 

mais convencionalizados e as propriedades ligadas ao sentido abrangem os aspectos 

funcionais de uso. Sendo assim, o significado da construção inclui não somente as 

propriedades da situação descrita no enunciado, como também as propriedades do discurso 

em que tal enunciado se encontra. 

 As relações correspondentes entre forma e significado são chamadas por Croft (2001) 

de simbólicas e essa correspondência é que vai definir a construção como um conjunto de 

propriedades que se ligam internamente para formar um único sentido. É nesse ponto que está 

o diferencial da análise fundamentada no modelo da Gramática de Construções. De acordo 

com Croft (2001), no modelo componencial a estrutura sintática, por exemplo, é organizada 

independentemente da correspondência com a estrutura semântica. Já o modelo construcional, 

fundamentalmente simbólico, é definido como pareamento de forma gramatical e significado 

correspondente da estrutura semântica. 

 Desse modo, o modelo de correspondência simbólica apresentado por Croft (2001) 

leva em conta a diversidade idiossincrática da língua, uma vez que, de acordo com essa 

perspectiva, as construções são consideradas unidades básicas de representação e as relações 

sintáticas não são entendidas como entidades independentes da construção. Podemos dizer, 

portanto, que a construção, para Croft (2001), é composta por multicamadas, unidas por um 

elo de correspondência simbólica. 

 Interessa-nos o modelo de Croft (2001), já que utilizamos a abordagem de 

correspondência simbólica entre forma e significado, conforme modelo ilustrado na figura 1, 

para o estabelecimento das características que contemplam cada uma das propriedades da 

forma (sintáticas, morfológicas e fonológicas) e do sentido (semânticas, pragmáticas, 

discursivo-funcionais), na análise de “foi quando”, enquanto (micro)construção. 

Traugott (2007, p. 525), assim como Croft (2001), também define construção como 

um par simbólico de forma-significado que é multidimensional, envolvendo todos os aspectos 

de linguagem: 

Uma construção é um pareamento simbólico de forma e significado. É 
multidimensional, e é associada com alguma informação detalhada sobre 
morfossintaxe, fonologia (incluindo prosódia), semântica, pragmática e 
propriedades do discurso. Todos os aspectos de linguagem 
convencionalizada estão no foco, não somente idiossincrasias de forma e 
significado.29 

                                                           
29 Texto original: “A construction is a symbolic form-meaning pairing. It is multidimensional, and is associated 
with more or less detailed information about morphosyntactic, phonological (including prosodic), semantic, 
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 Sendo assim, todos os aspectos da linguagem estão associados à estrutura da 

construção. Há aspectos mais convencionalizados, como a morfossintaxe, e aspectos de tipo 

inferencial, mais relacionados ao uso, como a pragmática e as propriedades do discurso. De 

uma maneira geral, as construções servem a funções tanto gramaticais como pragmáticas – 

apresentam funções gramaticais específicas que são desempenhadas em situações pragmáticas 

também determinadas. Essas funções são tão básicas e recorrentes, que tornam a construção 

transparente ao falante, dada a situação linguística. 

 Em outro trabalho, Traugott (2008) explora alguns aspectos da relação hierárquica 

existente entre construções da língua. Após analisar contribuições da Gramática de 

Construções, especialmente, da Gramática Radical de Construções de Croft (2001), Traugott 

(2008) propõe a existência de níveis esquemáticos com o propósito de analisar similaridades e 

diferenças entre as construções, que se apresentam em uma hierarquia. Os níveis são, 

basicamente, estes: 

 

A) Macroconstruções: Trata-se de esquemas bastante abstratos e primitivos, sendo, 

possivelmente, universais. Apresentam pareamento de forma e significado que são 

definidos por estruturas com funções definidas. Compreendem as construções mais 

gerais evidenciadas por meio de estruturas complexas com diversas possibilidades de 

preenchimento. São apresentadas por meio de esquemas. 

B) Mesoconstruções: São conjuntos de microconstruções específicas cujo comportamento 

apresenta similaridades sintáticas e semânticas. Logo, apresentam-se em nível 

intermediário entre macro e microconstruções. 

C) Microconstruções: São as construções individuais; trata-se de cada uma das 

construções types individuais. 

 

Traugott (2008) ainda apresenta como nível mais básico os construtos, que dizem 

respeito aos tokens empiricamente comprovados, ou seja, envolvem todas as ocorrências 

empíricas das microconstruções, sendo, de acordo com a autora, o locus da mudança. 

Atualmente, Traugott e Trousdale (2013) comparam, grosso modo, 

“macroconstruções” a “esquemas”; e “mesoconstruções” a “subesquemas”, em uma 

abordagem bem mais geral desses níveis. De acordo com essa nova proposta, os esquemas 

assemelham-se à ideia de domínio funcional. O exemplo de esquema apresentado por 

                                                                                                                                                                                     

pragmatic, and discourse propriets. All aspects of convencionalized languages are in focus, not only 
idiossincracies of form and meaning pairing.” 
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Traugott e Trousdale (2013) é o esquema quantificacional. Nessa perspectiva mais 

abrangente, entendemos a conexão como um esquema. Os termos “microconstruções” e 

“construtos” são usados com as mesmas acepções nas referidas obras.  

Concentramo-nos na presente pesquisa, principalmente, na perspectiva de níveis 

construcionais proposta por Traugott (2008). Nessa proposta, as construções apresentam a 

seguinte relação hierárquica: diferentes microconstruções encaixam-se em esquemas de nível 

mais alto, as mesoconstruções, que, por sua vez, são representados por construções altamente 

esquemáticas, as macroconstruções.  

Todos os níveis construcionais propostos por Traugott (2008), bem como por Traugott 

e Trousdale (2013), instanciam construções que se combinam de diferentes maneiras no que 

se refere aos fatores de esquematicidade, produtividade e composicionalidade30. As 

macroconstruções, por exemplo, são altamente esquemáticas e produtivas, apresentando 

composicionalidade mais baixa. De acordo com Traugott e Trousdale (2013), tais fatores 

evidenciam a construcionalização, tanto gramatical como lexical. 

Todo esse sistema, desde as micro até as macroconstruções, pode ser atualizado pelos 

falantes. Traugott (2008) aponta que falantes e ouvintes podem, em contextos pragmáticos 

específicos, combinar partes de construtos para partes de uma construção diferente, formando 

novas microconstruções. Nesse caso, 

Se o construto é relacionado inovadoramente a uma construção da qual não 
poderia ser tradicionalmente uma instância e tal inovação é replicada, ela 
pode ser convencionalizada por outros falantes como uma 
microconstrução.31 (TRAUGOTT, 2008, p. 238) 

 

Vale mencionarmos que a padronização ou rotinização de uso de um construto, 

elevando-o à condição de microconstrução, tem a ver com a construcionalização, conforme 

veremos mais adiante, na seção 1.4. Já os níveis meso e macroconstrucionais estão mais 

relacionados ao mecanismo da analogização. As mesoconstruções são identificadas através de 

similaridades entre padrões construcionais diferentes e as macroconstruções são esquemas 

abstratos estabelecidos cognitivamente que abrigam diferentes padrões construcionais, os 

quais se alinham de maneira analógica. 

De acordo com a perspectiva de Traugott (2008), as construções, de modo geral, são 

esquemas abstratos e deixam espaço para generalizações, realinhamentos e interação 

                                                           
30 Trataremos desses fatores de maneira mais aprofundada mais adiante, na seção 1.4. 
31 Texto original: “If the construct is innovatively matched to a construction of which it would not traditionally 
be an instance and the innovation is replicated, it may be conventionalized by other speakers as a micro-
construction.” 
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negociada, portanto, mudança. Segundo a autora, a mudança envolve tanto a analogização 

exemplar como a neoanálise. Na Gramática de Construções, a analogização tem sido um fator 

importante: “Conjuntos atratores podem ser entendidos como modelos analógicos”32 

(TRAUGOTT, 2008, p.239). Pode-se dizer, ainda, que os construtos envolvem a neoanálise de 

material linguístico, decorrente da negociação de sentido entre os participantes em interação. 

Diante da proposta de Traugott (2008), entendemos que “foi quando” – conector – é 

uma construção individual, analisada como um pareamento entre forma e significado, ou seja, 

uma microconstrução, que envolve todos os aspectos da linguagem. Procuramos, nesta 

pesquisa, estudar a microconstrução “foi quando”, observando, através dos contextos, o 

processo de mudança gradual em micropassos, que nos permitem atestar a 

construcionalização gramatical de “foi quando”. 

Pensamos, ainda, que existem outras microconstruções que, de modo geral, seguem o 

mesmo padrão construcional de “foi quando”. São elas: “é quando”, “foi onde” / “é onde”, 

“foi assim”/ “é assim”, “foi então” / “é então” etc. Tais microconstruções não estão no foco no 

presente estudo, mas acreditamos que, de acordo com a perspectiva de Traugott (2008), elas 

formem um conjunto de microconstruções específicas, apresentando similaridades sintáticas e 

semânticas. Logo, acreditamos que essas microconstruções se alinham umas com as outras, de 

maneira analógica, compondo um conjunto de mesoconstruções. 

 Ressaltamos que a presente pesquisa tem como objetivo fazer uma análise 

pormenorizada, em perspectiva pancrônica, apenas da microconstrução “foi quando”. No 

entanto, pretendemos, em trabalhos futuros, estudar outras microconstruções, que acreditamos 

compor o conjunto mesoconstrucional. O objetivo seria atestar um padrão macroconstrucional 

(TRAUGOTT, 2008), ou em perspectiva mais ampla, um esquema (TRAUGOTT e 

TROUSDALE, 2013), com diversas formas de preenchimento, que abriga todas as possíveis 

microconstruções citadas acima.  

Ratificamos, desta forma, que o modelo de níveis construcionais apresentado tanto por 

Traugott (2008) como por Traugott e Trousdale (2013) constituem um arcabouço teórico 

bastante importante na análise e explicação de diferentes construções utilizadas na língua. 

Ambas as obras são centrais para o estudo de “foi quando” que realizamos na presente 

pesquisa. 

 Outra obra importante que compõe a Gramática de Construções é Bybee (2010). A 

autora considera construção como um pareamento de forma e significado, ressaltando a ideia 

                                                           
32 Texto original: “Attractor sets can be construed as analogical templates.” 
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de esquematicidade em sua definição. Nas palavras da autora, 

Construções são pareamentos de forma com significado (em que significado 
também inclui pragmática), frequentemente tendo posições esquemáticas 
que variam em uma quantidade de itens lexicais. [...] O termo [construção] 
geralmente se aplica a uma estrutura morfossintaticamente complexa que é 
parcialmente esquemática.33 (BYBEE, 2010, p.76) 

 

 Para Bybee (2010), as construções são parcialmente esquemáticas. Isso significa que 

“elas têm posições que podem ser preenchidas por uma variedade de palavras ou frases”34 

(BYBEE, 2010, p.25). Essas posições abertas a diferentes tipos de preenchimentos são 

chamadas por alguns autores de slots. A autora ressalta ainda que “as construções geralmente 

também têm algumas partes fixas que são cruciais para o estabelecimento do exemplar 

encadeado”35 (BYBEE, 2010, p.26). São as partes fixas que nos possibilitam reconhecer o 

exemplar de uma construção.  

A representação exemplar, proposta por Bybee (2010), permite a representação da 

gradiência em estruturas e a mudança gradual.  Essa representação por exemplar é, para a 

autora, o registro de detalhes da experiência linguística, como traços fonéticos, itens lexicais e 

construções usadas, o sentido, inferências a partir dos sentidos e contextos de uso, bem como 

propriedades do meio social, físico e linguístico.  

 Bybee (2010) considera as construções como unidades apropriadas para a formulação 

de uma explicação de domínio geral da natureza da gramática, já que os exemplários de 

construção impactam a representação cognitiva da linguagem. A autora estuda cinco 

processos de domínio geral por meio dos quais as estruturas linguísticas são criadas. São eles: 

categorização, encadeamento (chunking), memória enriquecida, analogia e associação 

“transmodal” (cross-modal). 

 Segundo a autora, o desenvolvimento de porções esquemáticas de construções é 

baseado em categorizações específicas, criadas a partir da experiência. Para Bybee (2010), 

categorização é a similaridade ou a combinação de identidade que ocorre quando palavras e 

sintagmas, bem como suas partes constituintes, são reconhecidas e associadas a 

representações estocadas.  

                                                           
33 Texto original: “Constructions are direct pairings of form with meaning (where meaning also includes 
pragmatics), often having schematic positions that range over a number of lexical items. […] The term is usually 
applied to a morphosyntactically complex structure that is partially schematic.” 
34 Texto original: “most or all constructions are partially schematic – that is, they have positions that can be filled 
by a variety of words or phrases.” 
35 Texto original: “Constructions also usually have some fixed parts which are crucial to the establishment of the 
exemplar cluster.” 
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O encadeamento (chunking) é o processo pelo qual unidades sequenciais são expressas 

como construções, ou seja, as unidades que são utilizadas juntas aderem à forma de unidades 

mais complexas. Sequências repetidas são “embaladas” na cognição e, assim, porções de 

experiência que são repetidamente associadas são acessadas como uma única unidade.  

A memória enriquecida, conforme Bybee (2010), é a representação exemplar da 

linguagem. Diz respeito à memória estocada de detalhes da experiência com a linguagem, 

incluindo detalhes fonéticos de palavras e sintagmas, contextos de uso, significados e 

inferências associados aos enunciados. Assim, a memória das formas linguísticas é 

representada pelo exemplário das construções. 

A analogia é o processo pelo qual novos enunciados são produzidos, com base no 

reconhecimento de outros enunciados já vivenciados em experiências discursivas anteriores, 

ou seja, com base na experiência prévia. A analogia, de acordo com Bybee (2010), tem sido 

estudada em termos de estruturas relacionadas. 

Por último, a associação “transmodal” está relacionada às experiências coocorrentes 

associadas cognitivamente. Trata-se de inferências construídas a partir do contexto de 

enunciados particulares que podem ser associados com sequências particulares, dando origem 

a mudanças no significado. 

Os cinco processos de domínio geral descritos acima, de certa forma, interagem uns 

com os outros. De acordo com Bybee (2010), a categorização é o mais universal desses 

processos e o que apresenta maior interação. O primeiro processo que permite maior 

visualização da formação das construções é o encadeamento (chunking). É através dele que 

itens são processados como construções esquemáticas. O encadeamento (chunking) é uma 

propriedade de produção e de percepção que contribui significativamente para a fluência na 

compreensão linguística, uma vez que processamos blocos e não itens isolados.  

O encadeamento é identificado como um processo influenciado por todos os sistemas 

cognitivos, baseado na organização geral da memória. Bybee (2010) aponta que as 

inferências, quando se tornam fortes em contextos determinados, passam a fazer parte do 

sentido de uma construção. Essas inferências são recordadas na memória, num processo de 

memória enriquecida com vários detalhes da experiência com a língua. Assim, as construções 

são formadas por meio de encadeamentos (chunking), e são utilizadas e categorizadas com 

base na memória enriquecida. 

A principal experiência que aciona o encadeamento é a repetição. Se dois ou mais 

itens ou até mesmo dois pequenos encadeamentos ocorrem juntos com algum nível de 

frequência, um novo encadeamento (chunking) é formado. Nesse sentido, Bybee (2010, p.34) 
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ressalta que “a repetição é necessária, mas a frequência extremamente alta na experiência 

não”. Sendo assim, mesmo que não seja verificada uma frequência muito alta, é possível 

observarmos a formação de unidades sequenciais expressas como construções. 

A autora afirma, ainda, que as construções esquemáticas são utilizadas com diferentes 

formas de preenchimento, ou seja, com novos itens ou em novos modos por meio do processo 

de analogia de exemplares de construções já categorizados. Assim, as construções são 

particularmente adequadas para modelos exemplares e podem emergir da categorização de 

enunciados já experienciados. Em outras palavras, novas construções surgem apoiadas nos 

exemplares de velhas construções; experiências coocorrentes tendem a ser cognitivamente 

associadas. 

De acordo com Bybee (2003, 2010), a frequência tem papel importante para a 

mudança, sendo um dos principais fatores na criação da gramática. Segundo Bybee (2003), 

são dois os métodos relevantes para calcular a frequência: (a) a frequência token e (b) a 

frequência type. A frequência token diz respeito à frequência de ocorrência de uma 

construção, independentemente de seu significado. Esse tipo de frequência pode influenciar 

significativamente a categorização na língua. Conforme Bybee (2010), considerando que usar 

uma língua é uma questão de acessar representações estocadas, aquelas que são mais 

frequentes são acessadas mais facilmente e podem, assim, ser mais facilmente usadas como 

base para a categorização de novos itens. A frequência type diz respeito à frequência com que 

um padrão particular ocorre, podendo ser avaliada por meio da consideração das diferentes 

funções assumidas pela construção. 

Bybee (2010) ressalta, ainda, que o aumento de frequência de um encadeamento 

(chunking) também está relacionado à categorização e pode levar a mudanças radicais – da 

estrutura morfossintática, dos efeitos pragmáticos, dos aspectos semânticos – variando graus 

de composicionalidade e analisabilidade da construção. 

Conforme Bybee (2010, p.45), a composicionalidade é uma propriedade que se refere 

aos níveis de predicabilidade do sentido do todo a partir do sentido das partes componentes de 

uma construção. Já a analisabilidade é o reconhecimento por parte do falante da contribuição 

de cada componente na configuração do encadeamento geral, como sua estruturação 

morfossintática, por exemplo. Trata-se da medida em que cada parte da construção ativa a 

representação total dessas partes para o falante. Assim, quanto mais frequentemente uma 

sequência de palavras é utilizada junta, mais essa sequência se torna uma unidade, 

aumentando sua autonomia; o que implica perda de composicionalidade e de analisabilidade. 
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Diante do que viemos expondo sobre a concepção de estudo de Bybee, é possível 

entendermos “foi quando” como um exemplar de construção, já que, para a autora, 

construções são formas concretas de expressão em que uma sequência de palavras é acessada 

como uma unidade, um encadeamento (chunking). No padrão III, “foi quando” se apresenta 

como um chunking. 

A proposta de Bybee (2010) sobre os processos de domínio geral nos permite entender 

mais sobre nosso objeto de estudo. De acordo com essa visão, “foi quando”, padrão III, é uma 

construção lida de maneira holística, acessada pelo processo de encadeamento, com base em 

uma memória enriquecida com detalhes da experiência, que incluem, por exemplo, 

focalização aliada às relações semânticas temporal e causal. Conforme Bybee (2010), a 

construção “foi quando”, padrão III, apresenta um grau de frequência type que permite sua 

categorização como conector, o que implica perda de composicionalidade e analisabilidade, 

em relação ao uso de “foi quando” nos padrões I e II. 

Quanto à ideia de esquematicidade, podemos dizer que o constituinte fixo da 

construção em nível macro seria o verbo ser. O item “quando” preencheria a posição do slot, 

que, como vimos quando falamos sobre a proposta de Traugott (2008), também pode ser 

preenchida por outros itens como “onde”, “então”, “assim” etc. 

 

Sumarizando, ao longo desta seção sobre “Gramática de Construções”, discutimos 

acerca das propostas de diferentes autores que têm se debruçado sobre o estudo das 

construções. Todos os trabalhos analisados são muito sérios e nos permitem entender melhor 

certos usos não abonados pela Gramática tradicional, mas que estão presentes nos usos diários 

na interação discursiva, como é o caso de “foi quando”. 

Assim, consideramos que todas as abordagens apresentadas, de certa forma, 

contribuem para o estudo de “foi quando”, conforme destacamos em vários momentos ao 

longo desta seção. No entanto, assumimos as propostas de Traugott (2008), Traugott e 

Trousdale (2013) e Croft (2001) como aquelas que mais nos auxiliam na análise que 

propomos nesta pesquisa, oferecendo-nos um aparato teórico-metodológico que nos 

possibilita realizarmos uma análise de “foi quando” com muito rigor.  

Consideramos, portanto, “foi quando” – conector – uma construção, no sentido 

clássico de pareamento entre forma e significado, em que há uma leitura holística dos itens 

que a instanciam, conforme proposta abordada por todos os autores destacados nesta seção. 

Todavia, como o termo construção mostra-se bastante abrangente, com matizes de significado 

diversos, optamos por considerar “foi quando” uma microconstrução, conforme proposta de 
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Traugott (2008) e Traugott e Trousdale (2013). Assim o fazemos pois entendemos que a 

proposta de níveis construcionais permite-nos melhor visualização dos processos e 

mecanismos envolvidos na mudança construcional em pequenos passos ou micromudanças, 

que culminam na construcionalização gramatical de “foi quando”. 

Em relação à análise específica da microconstrução “foi quando”, buscamos realizar 

um estudo que evidencie a relação simbólica entre forma e significado, na qual a forma inclui 

a morfologia, a sintaxe e a fonologia e o significado inclui a semântica, a pragmática e 

também as propriedades discursivo-funcionais, conforme Croft (2001).  

 Ratificamos, dessa forma, que elegemos as propostas de Traugott (2008), Traugott e 

Trousdale (2013) e Croft (2001) como principais subsídios para a análise que propomos nesta 

pesquisa. No entanto, é importante mencionarmos que consideramos vários apontamentos 

destacados nas abordagens propostas por Goldberg e Bybee, conforme ressaltamos no 

decorrer desta seção. Assim, todos os trabalhos abordados nesta seção constituem um aporte 

teórico importante e significativo para o estudo de “foi quando” dentro da Gramática das 

Construções. 

 

1.3 Mecanismos de Mudança 

 

As construções, entendidas como pares simbólicos de forma e significado, 

desenvolvem-se e modificam-se ao longo do tempo provocando alterações no sistema 

linguístico. Essas mudanças são estudadas com base em alguns mecanismos que nos 

permitem pensar sobre a natureza e a criação das construções. Trabalhamos nesta seção com 

os mecanismos de neoanálise e analogização, bem como com os mecanismos de 

subjetivização e intersubjetivização por serem importantes para entendermos a mudança 

gradual em micropassos de “foi quando”. 

 

1.3.1 Neoanálise e Analogização  

 

Os mecanismos neoanálise e analogização correspondem, respectivamente, ao que os 

estudos funcionalistas tradicionais chamavam de reanálise e analogia, como mecanismos de 

mudança envolvidos no processo de gramaticalização. O objetivo de se utilizar os termos 

“neoanálise” e “analogização” é, de acordo com Traugott (2012) e Traugott e Troudale (2010, 

2013), estabelecer distinções entre mecanismos, que dizem respeito a “como” a mudança 

acontece, de motivações, que correspondem ao “porquê”, ou seja, ao motivo de as mudanças 
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acontecerem. Assim, os autores sugerem que os mecanismos sejam chamados de neoanálise e 

analogização, diferenciando-os das respectivas motivações, que são chamadas de parsing 

(análise distinta da “original”) e pensamento analógico, conforme quadro abaixo: 

 

Processo de mudança ativado Mecanismo 

Pensamento analógico Analogização 

Análise (Parsing) Neoanálise 

Quadro 1: Associação entre motivações e mecanismos de mudança, conforme Traugott (forthcoming, p.10), 
Traugott e Trousdale (2013, p. 38). 
 

No que se refere ao par parsing / neoanálise, Traugott (forthcoming) e Traugott e 

Trousdale (2013) consideram que o processo de parsing pode motivar análises “diferentes”, 

enquanto o mecanismo neoanálise leva à formação de novas estruturas. Como exemplo de 

parsing, os autores citam análises de crianças ou aprendizes de segunda língua. Quando eles 

ainda não internalizaram, não conhecem ou não aprenderam uma construção, podem 

interpretá-la de um jeito diferente daquele pretendido pelo enunciador e, nesse caso, ocorre 

apenas uma análise diferente, parsing, e não reanálise no sentido tradicional. Nesse caso, não 

há a formação de novas estruturas, como acontece quando há a atuação do mecanismo de 

mudança, que os autores preferem chamar de neonálise. 

Em relação ao mecanismo analogização, Traugott (forthcoming) e Traugott e 

Trousdale (2013) acusam a importância de se distingui-lo do pensamento analógico para 

evitar a ambiguidade. Segundo os autores, pensamento analógico combina aspectos de sentido 

e forma; permite, mas pode ou não resultar em mudança. Analogização é o mecanismo ou 

operação de mudança que traz alinhamentos e combinações de sentido e forma que não 

existiam antes. Trata-se de um mecanismo responsável pela correspondência de padrões, 

através da atração de membros a conjuntos construcionais, como, por exemplo, o alinhamento 

de padrões em um grupo de mesoconstruções. 

É importante destacarmos, no entanto, que, apesar desse redimensionamento no que se 

refere à maneira de se identificar os mecanismos de mudança – neonálise e analogização –, 

não há a negação de todo o estudo tradicional realizado sob os rótulos de reanálise e analogia. 

Ao contrário, esse estudo tem sido revisto e ampliado em uma tentativa de se dar conta da 

mudança no sistema linguístico de acordo com o modelo construcionalista de linguagem, que 

constitui um dos maiores desafios linguísticos, atualmente. 



46 

 

Desse modo, fazemos uma breve descrição dos mecanismos de neoanálise e 

analogização, reportando-nos à tradição – em que tais mecanismos são estritamente 

relacionados aos processos de inferência metonímico e metafóricos – e apresentando a 

maneira como ambos têm sido pensados em termos de mudança construcional.  Começamos 

pelo mecanismo de neoanálise (reanálise) e, em seguida, passamos à analogização 

(analogia)36. 

Tradicionalmente, o mecanismo de reanálise, que permite a criação de novas formas 

gramaticais, é relacionado ao processo de inferência metonímico. O processo metonímico diz 

respeito às mudanças de significado que surgem da contiguidade em contextos linguísticos. 

Por meio da abdução metonímica, estabelecem-se conexões entre expressões que coocorrem 

dentro de uma estrutura conceptual dada. Assim, a metonímia, como um processo de 

inferência que se dá por contiguidade, pode desencadear o mecanismo de reanálise estrutural 

e através desse mecanismo, há alteração das fronteiras de constituintes de uma expressão, 

levando uma forma a ser reanalisada em uma categoria diferente da original. 

De acordo com essa visão clássica, entendemos que os padrões I e II de “foi quando” 

constituem contextos favorecedores da abdução metonímica, desencadeando o mecanismo de 

neoanálise, que possibilita a formação do padrão III. Conforme veremos no capítulo de 

análise, esse último padrão é representado por usos de “foi quando” como instâncias de uma 

microconstrução. Há alteração das fronteiras de seus constituintes, possibilitando o uso de 

“foi quando” como conector, uma nova categoria. 

Langacker (1977, p. 58) aponta dois subtipos de reanálise: ressegmentação e 

reformulação sintático-semântica. O primeiro está relacionado à perda, criação ou mudança de 

fronteira, conforme mencionado anteriormente. O segundo diz respeito à reanálise sintática e 

à reanálise semântica.  

No que se refere à reanálise sintática, Harris e Campbell (1995) a definem como um 

mecanismo que envolve mudança na constituição, estrutura hierárquica, rótulos de categoria e 

relações gramaticais na estrutura latente, sem mudança na estrutura de superfície. Em relação 

à reanálise semântica, Traugott (2011) mostra que ela pode estar associada à semantização de 

implicaturas pragmáticas ou inferência sugerida. Heine et all (1991) conceptualizam as 

reanálises semânticas como “reinterpretações induzidas pelo contexto”.  

                                                           
36 Nos parágrafos seguintes, mantivemos os rótulos “reanálise” e “analogia” para os estudos anteriores aos de 
Traugott (forthcoming) e Traugott e Trousdale (2013), trabalhos considerados nesta pesquisa como aqueles que 
sinalizaram a importância de se distinguir motivações de mecanismos, sugerindo os termos “neoanálise” e 
“analogização”. 
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De acordo com Heine et all (1991), a manipulação pragmática através da qual 

conceitos são submetidos a fatores contextuais na interpretação da expressão é responsável 

pelo surgimento da metonímia. Este processo é chamado de “reinterpretação induzida pelo 

contexto”, que envolve os seguintes estágios idealizados: 

 

I. Uma forma linguística F adquire, além de seu sentido primeiro A, um sentido B 

quando usado em um contexto C. Isso pode resultar em uma ambiguidade semântica, 

pois os dois sentidos podem ser sugeridos no contexto C; 

II.  O sentido B pode ser usado em novos contextos que são compatíveis com o sentido B, 

mas exclui o sentido A; 

III.  B é convencionalizado; possui elementos que A não possui. 

 

É importante destacarmos, ainda, que Traugott (2010) identifica a subjetivização como 

um mecanismo que configura um subtipo de reanálise semântica. Segundo a autora, através da 

subjetivização, significados são recrutados para codificar e regular crenças do falante. Trata-

se da maneira como as línguas naturais apresentam, através de sua estrutura e funcionamento 

normais, atitudes do falante, por meio de expressões subjetivas que podem indicar, por 

exemplo, focalização, modalização etc.  

Traugott (2010) ainda acrescenta que uma vez “subjetivizados”, tais significados 

podem codificar, também, significados centrados no destinatário, em um mecanismo de 

intersubjetivização. Sendo assim, sempre que um significado intersubjetivo surge, ele é 

decorrente de um significado primeiramente subjetivo. Destacamos, ainda, que de acordo com 

a referida autora (2010), a intersubjetividade pode acompanhar pragmaticamente o uso de 

uma forma ou evidenciar um novo código de sentido (inter) subjetivo. 

Verificamos, dessa forma, que a noção de reanálise não se restringe à sintaxe. É 

possível percebermos que desde Langacker (1977), a noção de reanálise vem sido estendida. 

Trata-se de um mecanismo que envolve mudanças morfossintáticas, semânticas, pragmáticas 

e fonológicas. É neste sentido que a reanálise (neoanálise) é considerada um micropasso da 

mudança construcional, em que formanova e significadonovo são capturados no modelo de 

Gramática de Construções, como acontece com “foi quando”. 

O mecanismo de neoanálise, em perspectiva construcional, atua em todas as 

propriedades multidimensionais da construção. Assim, a construcionalização envolve tanto a 

neoanálise de forma morfossintática como neoanálise de significado semântico-pragmático. 
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De acordo com Traugott e Trousdale (2013), são as sucessivas neoanálises, envolvidas nos 

micropassos da mudança construcional, que levam à construcionalização. 

Passando à visão tradicional do mecanismo de analogia, fazemos, inicialmente, alguns 

apontamentos sobre a metáfora. É importante observarmos que a metáfora é um dos processos 

de inferência mais abrangentes e reconhecidos na mudança de significado. Atua nas fronteiras 

conceptuais, sendo referida tipicamente em termos de “mapeamento” ou “saltos associativos” 

de um domínio a outro. O mapeamento, ou transferência, não acontece ao acaso, mas 

motivado por analogia e relações icônicas. 

Assim, tradicionalmente, a analogia envolve inovações no eixo paradigmático e se 

refere à atração de formas já existentes a outras também já existentes no sistema. Desse modo, 

a analogia não é responsável pelo surgimento de novas formas. Diz respeito às mudanças com 

base na manifestação de padrões existentes que servem como modelos. De acordo com 

Hopper e Traugott (1993), trata-se de um mecanismo referente à extensão de regras já 

operantes na língua. 

Nesse sentido, a discussão sobre analogia é centrada em exemplares. A representação 

exemplar de construções de uma língua pode ser afetada em casos específicos de uso por 

analogia, já que este é um mecanismo de mudança que traz alinhamentos e combinações de 

sentido e forma entre membros de um mesmo conjunto construcional. A perspectiva 

construcional de mudança apoia-se firmemente na proposta de que a correspondência de 

padrões é um fato que contribui para a mudança e, sendo assim, a analogia cumpre um papel 

importante. 

Atualmente, refinando a concepção do termo analogia, Traugott e Trousdale (2013), 

como vimos, distinguem pensamento analógico – um fator de motivação ou de habilitação – 

de analogização – um mecanismo de mudança – e mostram implicações da abordagem 

baseada no uso para esses fatores. Segundo os autores, a capacidade de construir significados 

através de links entre características na rede é, essencialmente, capacidade de pensar 

analogicamente.  

Assim, o pensamento analógico é uma motivação que pode nos levar ao melhor ajuste 

para alinhar o significado ou a forma de um determinado construto ao significado ou a forma 

de um (sub)esquema existente na rede construcional. Já a analogização envolve a 

reconfiguração das características ou “dimensões internas” (GISBORNE, 2011, p. 156) de 

uma construção, por meio de alinhamentos construcionais, implicando, necessariamente, 

micropassos de mudanças. 
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Sendo assim, a consequência lógica desta proposta é que nenhuma construção é 

inteiramente nova. Conforme Traugott e Trousdale (2013, p. 58), “haverá sempre um link, no 

mínimo, para uma característica de algum nó”37. Na rede construcional, as construções se 

alinham analogicamente. Esse ponto de vista levanta uma velha questão: saber se a analogia é, 

ou não, primária, conforme propõe Fisher (2007). 

Traugott e Trousdale (2013), afirmam, de acordo com De Smet (2012), que o termo 

“primário” pode ser entendido de duas formas: como uma noção temporal (antes / primeiro) e 

como uma noção de avaliação (mais importante). Assim, assinalam que o pensamento 

analógico é temporalmente anterior às mudanças, primário neste sentido.  

Em relação aos mecanismos, os autores mostram que como a analogização envolve 

reconfiguração ou alinhamento de construções, esta, necessariamente, implica micropassos de 

mudança, ou seja, neoanálise. Neste sentido, “analogização é neoanálise”. No entanto, 

Traugott e Trousdale (2013, p. 58) afirmam que “embora toda analogização seja neoanálise, 

pode haver neoanálise sem analogização” e concluem que, “como um mecanismo, 

neoanálise é primária, no sentido de ‘mais importante’, já que abrange mais casos de 

mudança.” 38 

Diante do exposto, entendemos que nosso objeto de estudo mostra-se como um 

exemplo de mudança na qual há a atuação do mecanismo de neoanálise, sem analogização. 

Verificamos que o processo de mudança no nível da microconstrução “foi quando” é 

permeado por sucessivas neoanálises, que podem ser flagradas nos contextos, conforme 

destacaremos no capítulo de análise, mas a analogização não participa desse processo de 

mudança, em nível microconstrucional. 

 

1.3.2 Subjetivização e Intersubjetivização 

 

De acordo com Traugott (2010), os estudos sobre subjetivização e intersubjetivização 

fornecem fundamentos linguísticos, atrelados à gramaticalização, para estudos das relações 

entre língua, cultura e cognição. Nesse caso, são priorizados os aspectos semânticos e 

pragmáticos da mudança linguística. 

Conforme Traugott (2010), o termo subjetivização diz respeito ao modo como os 

falantes, ao longo do tempo, codificam suas próprias atitudes e crenças decorrentes das 

                                                           
37 Tradução nossa. Trecho original: There will always be a link at a minimum to a feature of some node. 
38 Tradução nossa. Trecho original: Analogization is neoanalysis. Since all analogization is neoanalysis, but there 
can be neoanalysis without analogization, (...) as a mechanism, neoanalysis is in our view primary in the sense of 
‘more important’ because it covers more cases of change. 
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relações comunicativas. É um processo centrado no falante que desenvolve novos significados 

a partir das implicaturas conversacionais. Essas implicaturas são estritamente relacionadas às 

intuições ou inferências decorrentes das mais diversas situações linguísticas. Nesse sentido, 

conforme Traugott e Dasher (2005), a subjetivização é consequente de inferência sugerida, ou 

seja, de um tipo de sentido derivado a partir de combinações semânticas oriundas do contexto 

pragmático-discursivo específico. De acordo com Langacker (1990; 1998), subjetivização se 

refere à mudança no modo como a situação é vista ou construída em vez da mudança no 

conteúdo semântico de uma expressão.  

Segundo Traugott (2010), algumas expressões da língua podem ser descritas como 

subjetivas, como por exemplo, as partículas de foco; logo, a focalização evidencia 

subjetivização, já que envolve a expressão pessoal, a perspectiva do falante ou ponto de vista 

no discurso. Nicolle (2009) aponta que as expressões dêiticas são inerentemente subjetivas, 

uma vez que elas incorporam a perspectiva do falante. Traugott (1989; 1995) afirma que os 

sentidos mudam durante a gramaticalização e tendem a expressar a perspectiva subjetiva do 

falante na situação. Conforme Traugott (2010), a subjetivização é um subtipo de reanálise 

semântica. Trata-se da reanálise das avaliações pragmaticamente inferíveis decorrentes de 

metonímia conceitual em contextos específicos. 

Já a intersubjetivização refere-se, nas palavras de Traugott (2010, p. 30), “à maneira 

como as línguas naturais, em sua estrutura e sua forma normal de operação, fornecem ao 

agente locucionário a expressão de sua consciência em relação às atitudes e crenças do 

destinatário, mais especialmente a sua ‘face’ ou ‘autoimagem’”. Assim, a intersubjetivização 

está voltada para o destinatário ou ouvinte, os significados são codificados de acordo com as 

atitudes dos destinatários em geral. Quando ocorre intersubjetivização, significados 

intersubjetivos ou pragmáticos são integrados na semântica de um item. 

De acordo com Nuyts (2005, p. 14), uma avaliação envolve subjetivização quando a 

responsabilidade é estritamente do emitente. No entanto, quando ela é compartilhada com um 

grupo maior de pessoas, incluindo até mesmo o ouvinte, estamos lidando com a 

intersubjetivização. Desse modo, segundo Traugott (2010, p. 31), a intersubjetivização advém 

da subjetivização, uma vez que ambos são mecanismos através dos quais “significados são 

recrutados para codificar e regular as atitudes e crenças (subjetivização), e, uma vez 

subjetivizados, podem ser recrutados para codificar significados centrados no destinatário 

(intersubjetivização)”. Esse processo é esquematizado através do seguinte cline semântico: 

não/menos subjetivo > subjetivo > intersubjetivo. (TRAUGOTT & DASHER, 2005, p. 225). 
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Desse modo, a intersubjetivização pode ser considerada uma extensão da 

subjetivização, sendo ambos, portanto, mecanismos que se complementam. Sempre que um 

significado intersubjetivo surge – um significado codificado em forma/função – ele é, por 

hipótese, um significado anteriormente subjetivado. Sendo assim, há uma forte correlação 

entre gramaticalização/ mudança e subjetivização. 

De acordo com Traugott (2010), nem subjetivização nem intersubjetivização implicam 

gramaticalização; no entanto, a gramaticalização está mais fortemente relacionada à 

subjetivização, uma vez que gramaticalização, por definição, envolve o recrutamento de itens 

para marcar a perspectiva do falante.  

Neste sentido, ressaltamos que até o modo como os enunciados estão relacionados uns 

aos outros por meio de conectores, por exemplo, evidenciam subjetivização, já que cada 

escolha demonstra uma perspectiva. Entendemos que o uso do conector “foi quando” envolve 

subjetivização, uma vez que esse uso demonstra a atitude do falante em relação à escolha do 

evento a ser focalizado: “foi quando” introduz o evento de maior destaque na sequência. À 

medida que o uso do conector vai se generalizando nos contextos, temos também a atuação do 

mecanismo de intersubjetivização no processo de mudança.  

Conforme Traugott (2010), é mais provável que a subjetivização ocorra em estágios 

iniciais de gramaticalização, uma vez que nessa época há o fortalecimento das inferências 

pragmáticas que surgem em contextos específicos. À medida que os usos são generalizados, 

está aberto o caminho para a mudança gramatical. Nos contextos mais adiantados de 

gramaticalização, há a automação do uso, fato que evidencia menos opção de escolha. A 

convencionalização implica maior intersubjetivização.  

Ratificamos, dessa forma, a importância de observarmos as construções nos contextos 

para que possamos analisar com mais propriedade o processo de mudança em micropassos 

pelo qual passam as construções. Tanto a subjetivização quanto a intersubjetivização são 

mecanismos que atuam na propriedade pragmático-discursivo da construção, participando do 

processo de micromudanças de que resulta maior abstração de sentido das construções. Na 

próxima seção, desenvolveremos a noção de “contextos”, relacionando-a à gramaticalização e 

à construcionalização gramatical. 

Antes de passarmos à próxima seção, é importante ressaltarmos que a literatura sobre 

os mecanismos de subjetivização e intersubjetivização, conforme apresentada nesta subseção, 

é bastante voltada para os estudos de mudança por gramaticalização. Destacamos, no entanto, 

que a proposta de construcionalização não nega os estudos acerca da gramaticalização, como 
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veremos na próxima seção. Assim, a atuação desses mecanismos de mudança também são 

considerados e incorporados nessa proposta de análise construcional.  

 

1.4 Contextos e construções 

 

 O estudo das construções levou-nos a ampliar o olhar tanto para além do item como 

para o contexto no qual a construção se insere. Na LFCU, o estudo das inferências locais 

derivadas do contexto em que as expressões se inserem tem se mostrado bastante importante 

na análise de micromudanças de construções que derivam em gramaticalização. O resultado 

dessas mudanças é observado também sob o viés da construcionalização gramatical. 

 Nessa perspectiva, o contexto é definido de modo amplo ou abrangente, conforme 

propõem Traugott e Trousdale (2013, p. 196): 

Por ‘contexto’ entendemos o co-texto amplamente construído como 
ambiente linguístico, incluindo sintaxe, morfologia, fonologia, semântica, 
inferência pragmática, modalidade (escrita/falada), e, algumas vezes, 
contextos sociolinguísticos e discursivos mais amplos.39 

 

Sendo assim, no que tange ao estudo de “foi quando” desenvolvido nesta pesquisa, 

baseamos nossa análise na observação de seus contextos de uso, analisando as propriedades 

da forma e do significado, através de dados na modalidade escrita. Para isso, focamos nossa 

análise nas propostas de contextos iniciais para o estudo de micromudanças ou contextos para 

a gramaticalização de Heine (2002) e Diewald (2002, 2006), conforme as descrevemos em 

1.4.1. Ressaltamos que observamos tais propostas estabelecendo correlações com o estudo de 

construcionalização gramatical, de acordo com Traugott (forthcoming) e Traugott e Trousdale 

(2013), como apresentamos em 1.4.2. 

 

1.4.1 Contextos e Gramaticalização 

 

Nos estudos de gramaticalização, a valorização crescente do papel do contexto na 

análise de micromudanças se dá, sobretudo, na explicação da gradualidade na fixação das 

categorias. Heine (2002) argumenta que o processo de gramaticalização envolve quatro 

estágios contextuais, que correspondem a um continuum de mudança: 

 

                                                           
39 Tradução nossa. Texto original: By ‘context’ we mean linguistic co-text broadly construed as linguistic 
environment, including syntax, morphology, phonology, semantics, pragmatic inference, mode (written/spoken), 
and sometimes wider discourse and sociolinguistic contexts. 
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I. Estágio inicial40: Neste estágio o contexto é natural, não restrito. São expressões com 

significado fonte ou “normal” ocorrendo em uma variedade de contextos diferentes. 

II.  Contexto ponte: Também chamado de contexto de transição. Nessa fase, um contexto 

específico dá origem a uma inferência, no sentido de que, em vez de o significado 

fonte, há um outro significado – o significado alvo – que oferece uma interpretação 

mais plausível do enunciado em questão. Sobrepõem-se significado fonte e significado 

alvo, sendo que este está em primeiro plano em relação àquele. Nesse contexto, há 

ambiguidade pragmática e semântica. 

III.  Contexto de mudança: Neste estágio, há um novo tipo de contexto que não permite 

mais de uma interpretação em termos de significado fonte. O significado alvo é o 

único possível, tendo em vista que o novo contexto é incompatível com o significado 

fonte. Trata-se do estágio em que ocorre, de fato, a mudança: a gramaticalização. 

IV.  Convencionalização: Neste estágio, o significado alvo está aberto a uma maior 

manipulação, já que é livre de restrições contextuais que deram origem a ele. Pode ser 

usado em novos contextos. 

 

Dessa forma, Heine (2002) defende que o desenvolvimento de itens/construções 

gramaticais perpassa por essas quatro diferentes etapas, que seguem um roteiro de estágios 

sucessivos, associados a diferentes tipos de contexto.  

No estágio I, o item fonte aparece no(s) contexto(s) em que tipicamente é usado e é 

nessa fase que, de acordo com Traugott (2012), proliferam implicaturas conversacionais. 

Algumas dessas começam a se generalizar e a convidar a atenção para a implicatura. É nesse 

momento que passamos ao estágio II, já que um dos contextos em que o item é usado permite 

uma inferência, que sugere um significado novo, em acréscimo ao significado fonte. 

Conforme Heine (2002), o contexto ponte é caracterizado pela ambiguidade semântica 

induzida pragmaticamente pelo contexto. Nessa fase, “embora o significado alvo seja o mais 

provável de ser inferido, ainda é cancelável (ver Grice 1967), isto é, uma interpretação em 

termos de significado fonte não pode ser excluída”41 (HEINE, 2002, p. 84). Esse estágio pode 

ser entendido como o verdadeiro gatilho da mudança, já que pode dar origem ao significado 

gramatical convencional. Seguindo, no estágio III, a ambiguidade se desfaz e a leitura em 

                                                           
40 Em nossa análise, chamamos o “estágio inicial”, proposto por Heine (2002), de “contexto inicial”, 
enfatizando, assim, nossa proposta de análise nesta pesquisa que se baseia nos contextos de uso de “foi quando”. 
Além disso, verificamos que Heine (2002) associa cada estágio a um tipo de contexto particular. 
41 Tradução nossa. Texto original: While the target meaning is the one most likely to be inferred, it is still 
cancellable (see Grice 1967), that is, an interpretation in terms of the source meaning cannot be ruled out. 
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termos do significado fonte fica esmaecida. O significado alvo se torna o único disponível, 

mas ainda é pautado em alguns aspectos contextuais. Por fim, no estágio IV, o item é 

libertado de restrições contextuais. Tem-se a convencionalização propriamente dita. 

Vale ressaltar, ainda, que Heine (2002) defende que todo esse roteiro de estágios 

sucessivos nos processos de gramaticalização é acessível na forma de variação contextual 

sincrônica. Reforçando a interdependência entre sincronia e diacronia, ele argumenta que, se a 

evolução das categorias gramaticais é, em grande parte, regida pelo contexto, a análise da 

variação contextual representa uma ferramenta poderosa para a reconstrução dos diferentes 

estágios de evolução.  

Diewald (2002, 2006) também propõe um roteiro de estágios sucessivos, privilegiando 

a orientação contextual. Esse modelo distingue três estágios ordenados de acordo com a 

ascensão diacrônica de funções gramaticais, em que cada estágio é associado a um tipo 

particular de contexto. Embora as propostas de Heine (2002) e Diewald (2002, 2006) sejam 

parecidas, há distinções significativas entre ambas. Diewald apresenta as seguintes etapas de 

gramaticalização: 

 

I. Contexto atípico: Neste estágio acontece o desenvolvimento de implicaturas em 

contextos que mostram grupos de características que não tinham sido habituais antes. 

II.  Contexto crítico: Neste estágio, o contexto favorece ambiguidades estruturais e 

semânticas ou opacidades que permitem várias alternativas de interpretação, dentre 

elas, o novo significado gramatical. Nessa fase, possibilidades semânticas e estruturais 

que foram distribuídas em diferentes contextos se acumulam em um contexto 

específico, chamado de crítico. 

III.  Contexto de isolamento: Neste estágio, contextos linguísticos específicos favorecem 

a leitura de um único significado, excluindo outro(s). Nessa fase acontece a 

gramaticalização. 

 

O primeiro estágio proposto por Diewald (2002) compõe-se, de acordo com a autora, 

de pré-condições para o desenvolvimento do processo de gramaticalização. Nesse estágio, o 

siginificado alvo, que pode ser gramaticalizado no decorrer do processo de desenvolvimento, 

aparece como uma implicatura conversacional, ou seja, esse significado é contextual e 

pragmaticamente acionado e não explicitamente codificado em itens linguísticos próprios. A 

autora ressalta que pode haver mais de um contexto atípico e esses contextos podem persistir, 

mesmo depois de acontecer o processo de gramaticalização. O estágio I, proposto pela autora, 
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implica, de acordo com Traugott (2012), um estágio 0, anterior, composto por contextos 

típicos em que as construções sejam utilizadas em seu sentido fonte. 

O segundo estágio diz respeito ao acionamento efetivo do processo de 

gramaticalização42. O contexto crítico é caracterizado por ambiguidades semântica e 

estrutural, ou seja, opacidade múltipla, em que vários significados podem ser implicados, 

entre eles o novo significado gramatical. De acordo com Diewald (2002), esse estágio tende a 

desaparecer em desenvolvimento posterior. 

Por fim, no terceiro estágio, o processo de gramaticalização se consolida. No contexto 

de isolamento, há uma reorganização e diferenciação na formação de um paradigma que é o 

alvo de todo o processo de gramaticalização. Nessa fase, o novo significado gramatical é 

isolado como um significado distinto dos anteriores, presentes nos contextos críticos. O 

contexto de isolamento diz respeito a um contexto linguístico específico que favorece uma 

única leitura. O novo significado gramatical não é mais dependente de implicatura 

conversacional, ou seja, a leitura única do significado alvo ou preferido, em contexto 

particular, leva à anulação de implicaturas. 

É importante mencionarmos que no segundo estágio – contexto ponte, para Heine, e 

contexto crítico, para Diewald – há uma incompatibilidade, mismatch, entre dois significados. 

De acordo com Traugott e Trousdale (2013), essa incompatibilidade é resolvida quando há a 

correspondência entre um construto e uma microconstrução existente, ou seja, no contexto de 

mudança (Heine, 2002) ou contexto de isolamento (Diewald, 2002). 

 Consideramos que as propostas de Heine (2002) e Diewald (2002, 2006) ampliam o 

foco de investigação da mudança linguística, permitindo um estudo mais detalhado dos 

contextos iniciais na análise de micromudanças. Ambas as propostas contribuem para o 

estudo de “foi quando”, no entanto, a proposta de Heine (2002) constitui a base principal para 

a análise que fazemos da microconstrução “foi quando” e seus contextos de mudança, apesar 

de, em certos momentos, estabelecermos correlações entre as duas propostas. Acreditamos 

que a proposta de Heine (2002) é a que mais se aplica aos nossos dados, reforçando a relação 

de interdependência entre sincronia e diacronia que estabelecemos no estudo de “foi quando”. 

 

1.4.2 Contextos e Construcionalização Gramatical 

O modelo de construcionalização se insere em uma proposta de estudo dos fenômenos 

linguísticos que observa as construções de uma língua reunidas em rede construcional. As 

                                                           
42 Trata-se de um acionamento. A autora ressalta que a gramaticalização, em si, somente ocorre no Estágio III. 
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construções, inseridas nos contextos, são entendidas como unidades simbólicas de forma e 

significado convencionais, específicos do idioma. Nas palavras de Traugott e Trousdale 

(2013, p. 1), 

Construções são convencionais quando são compartilhadas por um grupo de 
falantes. Elas são simbólicas quando são sinais, associações tipicamente 
arbitrárias de forma e significado. E são unidades quando algum aspecto é 
tão idiossincrático (GOLDBERG, 1995) ou tão frequente (GOLDBERG, 
2006) que se torna entrincheirado como um par forma-significado na mente 
dos usuários da língua. 43 

 

Nessa perspectiva, as construções, pares forma-significado, são pensadas em termos 

de várias dimensões, todas em gradiente, que nos permitem defini-las com mais propriedade, 

bem como entender melhor a maneira como as mudanças operam no que diz respeito à 

criação de pares formanova-significadonovo, ou seja, a construcionalização. Traugott e 

Trousdale (2013, p.p. 11-12) apontam as dimensões tamanho, especificidade e conceito como 

importantes para a caracterização da construção. 

Os autores mostram que com respeito ao tamanho, as construções podem ser atômicas 

ou complexas. As construções atômicas são monomorfêmicas e as complexas são unidades 

analisadas como chunks, encadeamentos. Quanto à especificidade, podem ser substantivas, 

esquemáticas ou estarem em nível intermediário. Uma construção substantiva é totalmente 

especificada fonologicamente; já a esquemática é uma abstração como N (nome) ou V(verbo). 

Muitos esquemas, no entanto, são parciais, ou seja, apresentam tanto partes substantivas como 

esquemáticas, estão em um nível intermediário, como por exemplo V – mente.  

Com relação ao conceito, as construções podem ser de conteúdo (lexicais) ou 

procedurais (gramaticais). De acordo com Traugott (forthcoming, p. 2), “construções lexicais 

têm principalmente conteúdo e referencial semântico; construções gramaticais são 

principalmente procedurais, linguisticamente relacionais e não-referenciais do ponto de vista 

semântico” 44. Traugott e Trousdale (2013) apontam que o material de conteúdo pode ser 

usado referencialmente e é associado com as categorias esquemáticas N, V e ADJ. Já o 

material procedural apresenta significado abstrato que sinaliza relações linguísticas, 

perspectivas e orientação dêitica. Trata-se da maneira como se combinam conceitos em uma 

representação conceptual (TERKOURAFI, 2011). Essa combinação inclui, nas palavras de 

                                                           
43 Tradução nossa. Texto original: “Constructions are conventional in that they are shared among a group of 
speakers. They are symbolic in that they are signs, typically arbitrary associations of form and meaning. And 
they are units in that some aspect of the sign is so idiosyncratic (GOLDBERG, 1995) or so frequent 
(GOLDBERG, 2006) that the sign is entrenched as form-meaning pairing in the mind of the language user. 
44 Tradução nossa. Texto original: Lexical constructions have primarily contentful and eferential semantics; 
grammatical constructions have primarily procedural, linguistically relational, and non-referential semantics. 
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Traugott e Trousdale (2013, p. 12), “referência indexical, marcação da estrutura da 

informação (tópico, definitude, etc.), marcação da estrutura argumental (caso), marcação de 

fase temporal (aspecto) ou marcação das relações do tempo da fala (tempo dêitico)”45. 

Para Trousdale (2014, p. 561), uma importante consequência da abordagem da “rede 

construcional” para organização da língua é que ela ajuda a esclarecer as semelhanças e as 

diferenças entre o desenvolvimento de construções procedurais, frequentemente alinhadas 

com a mudança por gramaticalização, e as construções de conteúdo, frequentemente alinhadas 

à lexicalização. De acordo com essa abordagem, as construções particulares e classes de 

construções, sejam de conteúdo (lexicais) ou procedurais (gramaticais), podem sofrer 

mudança de dois tipos, conforme Traugott (forthcoming) e Traugott e Trousdale (2013): 

 

I. Mudanças Construcionais: Afetam algum dos subcomponentes de uma construção 

(ex.: sintaxe, morfologia, semântica, pragmática). Podem preceder ou acompanhar 

construcionalização. 

II.  Construcionalização: É uma mudança em que um par formanova-significadonovo é 

criado através de uma sequência de micropassos de neoanálises de forma e 

significado, acompanhada por mudanças no grau de esquematicidade, produtividade e 

composicionalidade.  

 

Os conceitos de esquematicidade, produtividade e composicionalidade são bastante 

relevantes para mudanças envolvendo construcionalização. 

De acordo com Traugott e Trousdale (2013), esquematicidade é uma propriedade da 

categorização que envolve abstração. Os esquemas são abstrações que abrangem grupos de 

construções percebidas (inconscientemente) pelos usuários da língua como relacionadas umas 

com as outras em uma rede construcional. Os esquemas são modelos de experiência 

rotinizados ou cognitivamente entrincheirados. Assim, a esquematicidade de uma construção 

linguística está relacionada à extensão com que essa construção captura modelos gerais entre 

uma série de construções mais específicas. Mudanças na esquematicidade envolvem a criação 

de “slots” e participação em paradigmas.  

Trousdale (2014, p. 565) chama a atenção para a distinção entre esquemas e 

esquematicidade de uma microconstrução. O primeiro diz respeito “a uma construção 

                                                           
45 Tradução nossa. Texto original: Such combinations include indexical reference and information-structure 
marking (topic, definiteness, etc.), argument-structure marking (case), and marking of temporal phase (aspect) or 
relationship to time of speaking (deictic tense). 
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complexa, com slots abertos”46, e o segundo tem a ver com mudanças na representação 

fonológica e mudanças semânticas em que o significado da microconstrução se torna mais 

abstrato. Assim, a esquematicidade no nível da microconstrução aumenta à medida que as 

noeanálises no polo da forma são acompanhadas, também, de maior abstratização do 

significado. 

A produtividade, conforme Traugott e Trousdale (2013), está relacionada à 

extensibilidade das construções (BARðDAL, 2008), ou seja, extensão através da qual novas 

(micro)construções são sancionadas. Diz respeito à frequência. À medida que novas 

microconstruções passam a existir, elas se “espalham gradualmente, aumentando sua 

frequência de uso ao longo do tempo”47, de acordo com Bybee e McClelland (2005, p. 387).  

Assim, caso haja o desenvolvimento de novas construções type ou extensão de padrões 

existentes para novos types, que diz respeito ao que Himmelmann (2004) denomina 

“expansão host-class”, pode-se dizer que houve um aumento na produtividade de uma 

construção. De acordo com Trousdale (2014), o aumento da produtividade envolve tanto a 

criação de uma nova microconstrução como a consequente expansão do esquema a que essa 

micro pertence. 

A composicionalidade se refere ao grau de transparência existente no elo entre forma e 

significado de uma construção. De acordo com Traugott e Trousdale (2013), a 

composicionalidade é pensada em termos de correspondência ou incompatibilidade entre 

aspectos da forma e aspectos do significado. Diz respeito ao grau em que o significado e a 

estrutura das partes (forma) são acessíveis ou acessadas. Nesse caso, se um construto é 

composicional, a compreensão do significado se dá a partir do entendimento do significado de 

cada um dos itens. A composicionalidade diminui na medida em que fazemos uma leitura 

holística das partes que compõem um construto. Traugott e Trousdale (2013, p. 20) afirmam 

que “em muitos casos, a mudança construcional resulta em diminuição da 

composicionalidade, especialmente no nível microconstrucional.”48 

Traugott e Trousdale (2013) sugerem que, com a construcionalização, geralmente há 

aumento de esquematicidade e de produtividade, já que há abstração e desenvolvimento de 

novas construções type. No entanto, devido à rotinização do uso das construções, a 

composicionalidade é reduzida. 

                                                           
46 Tradução nossa. Trecho original: A schema  =  a complex construction with open slots. 
47 Tradução nossa. Trecho original: They spread by gradually increasing their frequency of use over time. 
48 Tradução nossa. Trecho original: In many cases change over time results in reduced composicionality, most 
especially at the micro-construcional level.          
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A construcionalização, conforme Traugott e Trousdale (2013), pode ser gramatical ou 

lexical. Em linhas gerais, a construcionalização gramatical sempre resulta de micropassos, 

sendo, portanto, gradual. Já na construcionalização lexical, a criação de novas 

microconstruções pode se dar de maneira instantânea. Assim, as microconstruções criadas 

gradualmente tendem a ser procedurais (gramaticais) e aquelas criadas instantaneamente 

tendem a ser de conteúdo (lexicais). 

Entendemos que a microconstrução “foi quando” em estudo na presente pesquisa seja 

uma construção gramatical, ou seja, apresenta significado abstrato e procedural no sentido de 

que é utilizada para estabelecer relações linguísticas, conforme detalharemos no capítulo de 

análise. Nesse caso, a mudança de “foi quando”, observada através da análise de seus 

contextos, é gradual, resultado de construcionalização gramatical49, de acordo com Traugott e 

Trousdale (2013). 

A construcionalização gramatical é definida por Traugott e Trousdale (2013) como o 

desenvolvimento de construções que são total ou parcialmente procedurais. A 

construcionalização gramatical envolve, necessariamente, neoanálise de forma 

morfossintática e significado semântico/ pragmático. Além disso, mudanças discursivas e 

fonológicas podem ser implicadas em vários estágios. 

Traugott e Trousdale (2013, p. 22) ressaltam que “somente mudanças formais ou 

somente mudanças de significado não constituem construcionalização.”50 Os autores afirmam 

que essa abordagem de mudança construcional requer que os pesquisadores considerem 

igualmente forma e significado, já que é esse pareamento que permite a construcionalização 

gramatical. Assim, somente quando novos pares formanova-significadonovo são atestados 

através de uma sequência de micropassos é que acontece a construcionalização. 

Nesse sentido, Traugott (forthcoming) afirma que “como a mudança é gradual, 

micropasso por micropasso, a construcionalização pode incorporar noções tanto de 

gradualidade (diacrônica) como de gradiência (o resultado sincrônico da gradualidade)”51, 

já que a gradiência pode ser um teste para hipóteses sobre o modo como as construções 

gramaticais emergem ao longo do tempo.  

                                                           
49 Tratamos, neste trabalho, somente da construcionalização / construção gramatical, já que é a que nos interessa 
para o estudo de “foi quando”. Para detalhes sobre construcionalização / construção lexical, cf. Traugott e 
Trousdale (2013). 
50 Tradução nossa. Trecho original: “Formal changes alone, and meaning changes alone cannot constitute 
construcionalization”. 
51 Tradução nossa. Trecho original: “Because change is step-wise, micro-step by micro-step, construcionalization 
can icorporate notions both gradualness (diachronic) and gradience (the synchronic result of gradualness)”. 
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A autora afirma, ainda, que os pares formanova-significadonovo somente são entendidos 

como novos para o sistema, não simplesmente inovações, quando são pares 

convencionalizados de forma e significado. Importante para o entendimento dessa perspectiva 

é a compreensão dos conceitos de inovação e mudança (TRAUGOTT E TROUSDALE, 2013, 

p. 2):  

Inovação é uma característica de um conhecimento individual. Mudança se 
desenvolve na rede através de uma população que compartilha inovações 
em pequenos passos, que ocorrem em instâncias individuais da interação 
falante-ouvinte, via processo de neoanálise, incluindo analogização.52 

 

Desse modo, as inovações somente podem ser consideradas mudanças quando são 

convencionalizadas em uma população de falantes. Nas palavras de Traugott (forthcoming,   

p. 3), “a mudança começa com micro inovações no nível do ‘construto’ ou expressão token, 

mas somente pode ser considerada mudança quando a inovação se espalha para outros 

falantes e é convencionalizada como uma microconstrução” 53, ou expressão type. 

Para Traugott (forthcoming) e Traugott e Trousdale (2013), o processo de mudança 

inclui os seguintes micropassos: 

 

a) Inovação. O ouvinte interpreta uma construção e a analisa de uma forma que não 

corresponde ao significado original, pretendido pelo falante. 

b) O ouvinte que (re)analisou esta construção, e criou uma tênue ligação entre a 

construção e uma nova parte da rede construcional, torna-se um falante e reutiliza a 

construção com o novo significado ou distribucionalmente de novas maneiras. Nessa 

fase, não há nenhuma microconstrução nova, porque a nova forma associada com a 

neoanálise do construto ainda não foi convencionalmente associada a um novo 

significado.  

c) A convencionalização começa quando outros ouvintes passam por processos 

semelhantes (mas não necessariamente o mesmo). Esses geralmente associam 

livremente uma inferência sugerida de uma construção com a semântica de uma 

construção já existente na rede construcional. Como resultado de associações 

repetidas, grupos de falantes tacitamente concordam com uma relação convencional 

entre a forma original e o novo sentido neoanalisado. Isso leva à incompatibilidade 

                                                           
52 Tradução nossa. Texto original: Innovations are features of individual knowledge. Changes in a ‘community’ 
network develop through cross-population sharing of tiny innovative steps that occur in individual instances of 
speaker-hearer interaction, largely via a processes of neoanlysis, including analogization. 
53 Tradução nossa. Trecho original: “Change starts with micro-innovations at the level of the “constructo” or 
token utterance, but can be considered to be change only when the innovation has spread to other speakers”. 
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(mismatch) entre a morfossintaxe da construção original e os novos construtos. Por 

causa da convencionalização, podemos dizer que houve neoanálise. 

 

Traugott (forthcoming) afirma que a construcionalização somente ocorre quando há a 

convencionalização. Nessa fase, há neonálises morfossintáticas e semânticas que são 

compartilhadas socialmente entre falantes e ouvintes e uma nova unidade convencional 

simbólica é criada, ou seja, uma nova microconstrução é adicionada à rede construcional: 

ocorre a construcionalização.  

A construcionalização gramatical envolve, de um lado, expansão de construções type 

e, de outro, a fixação da forma em um chunk. Em muitos casos, há perda de sentido lexical, 

mas, mesmo se a origem não for lexical, existe um ganho de sentido procedural. A autora 

afirma, ainda, que a pós-construcionalização pode ocorrer quando há mudanças 

construcionais adicionais, como por exemplo, a redução de forma devido à rotinização e à 

frequência token. 

Traugott (forthcoming), Trousdale (2014) e Gisborne e Patten (2011) estabelecem 

algumas diferenças e correlações entre construcionalização gramatical e gramaticalização. 

Discorreremos, inicialmente, sobre as diferenças, passando, em seguida, para as 

convergências entre os dois modelos. Adiantamos que as convergências entre os dois modelos 

estão, em muitos aspectos, relacionadas aos contextos iniciais de gramaticalização, conforme 

Heine (2002) e Diewald (2002). 

De acordo com Traugott (forthcoming), embora a gramaticalização sempre tenha sido 

conceituada em termos de mudança na forma e no significado/ função, os clines associados a 

ela se concentram apenas em uma ou outra perspectiva, não abrangendo da mesma maneira 

forma e significado. Como exemplo, a autora cita os clines de Lehmann (1985)54 e Bybee, 

Perkins e Pagliuca (1994)55, em que o primeiro se refere à forma morfossintática e o segundo 

é expresso em termos de mudanças de significado. 

Já a abordagem construcional – a construcionalização – requer que forma e significado 

sejam considerados da mesma maneira. Sendo assim, essa abordagem permite que os dois 

pontos de vista tradicionais de gramaticalização, evidenciados na seção 1.1, sejam vistos 

como complementares em grande parte e não incompatíveis um com o outro: 

 

                                                           
54 Relational noun > secondary adposition > primary adposition > agglutinative case affix > fusional case affix 
(LEHMANN, 1985, p. 304). 
55 Ability > root possibility > epistemic possibility (BYBEE, PERKINS and PAGLIUCA, 1994, p. 240) 
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A) “Gramaticalização como aumento da redução e dependência” (GIRD): Trata-se de 

uma abordagem que está preocupada principalmente com mudanças na forma. 

Envolve aumento da dependência e da redução de vários aspectos da expressão 

original (cf. LEHMANN, 1995 e HASPELMATH, 2004). 

B) “Gramaticalização como extensão” (GE): Abordagem cuja preocupação principal está 

nas mudanças na função. Inclui a expansão do alcance semântico-pragmático, sintático 

e colocacional. Diz respeito ao “processo pelo qual a gramática é criada”. (CROFT, 

2006, p. 366). 

 

Embora a “gramaticalização como extensão” seja o ponto de vista mais consistente 

com a Gramática de Construções, esta também responde pelo ponto de vista do “aumento de 

redução e dependência”. De todo modo, Traugott e Trousdale (2013) consideram que, mesmo 

na GE, ainda há pouca atenção ao nível pragmático. Dessa forma, o modelo de 

construcionalização procura trabalhar com os dois pontos de vista acima, buscando não só 

considerar igualmente as mudanças no polo da forma e no polo do significado da construção, 

como também considerar construções procedurais relacionadas à conectividade e ao 

gerenciamento de interação como instâncias da gramática. 

Outra diferença diz respeito ao recorte para investigação das construções existentes na 

língua. Traugott (forthcoming) afirma que diferentemente do trabalho em gramaticalização, 

que tem se concentrado apenas no nível micro da construção individual, a construcionalização 

gramatical tem se debruçado, pelo menos, em dois níveis: o micro e o nível esquemático de 

“slots”  abstratos. Nas palavras de Traugott (forthcoming, p. 7),  

Construcionalização gramatical engloba diversos tipos de mudança que até 
recentemente não eram normalmente incluídas em gramaticalização, tais 
como as mudanças de construções totalmente esquemáticas, como a 
construção transitiva em Inglês devido à perda de impessoais (Trousdale 
2008, Gisborne, 2011), e as construções parcialmente esquemáticas em que 
“slots” abstratos e específicos de microconstruções são combinados, como a 
construção “way” (Mondorf, 2011).56 

 

Apesar das diferenças de abordagens apontadas acima entre os modelos de 

gramaticalização e de construcionalização gramatical, existem muitas semelhanças entre 

                                                           
56 Tradução nossa. Texto original: “Grammatical Constructionalization encompasses several kinds of changes 
until recently not usually included in grammaticalization such as the changes in fully recently not usually 
included in grammaticalization such as the changes in fully schematic constructions such as the transitive 
construction in English owing to the loss of impersonals (Trousdale, 2008, Gisborne, 2011), and in partially 
aschematic constructions in which abstract slots and specific micro-constructions are combined, such as the way-
construction (Mondorf, 2002)”. 
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ambos, já que o modelo de construcionalização baseia-se na tradição de pesquisas 

substancialmente associadas à gramaticalização, conforme Trousdale (2014). 

Gisborne e Patten (2011) observam os seguintes pontos de convergência entre ambos 

os modelos: direcionalidade, gradualidade, mecanismos de mudança, mudanças na forma e no 

significado. A direcionalidade é uma característica essencial da gramaticalização e da 

construcionalização. Na GIRD, é hipotetizada como “uni”-direcionalidade, associada a 

mudanças conhecidas como lexical > gramatical, menos abstrato > mais abstrato, menos 

dependente > mais dependente. Na GE, direcionalidade é primariamente uma hipótese sobre 

expansão. É uma resposta à questão sobre como as mudanças afetam o uso nos contextos. A 

abordagem construcional para a direcionalidade envolve os dois pontos de vista – GIRD e GE 

– sendo observada em termos de três fatores de mudança: esquematicidade, produtividade e 

composicionalidade (incluindo analisabilidade). 

No que se refere à gradualidade, ambos os modelos recorrem a processos graduais que 

consistem em uma série de micropassos de mudança. Os mecanismos que atuam na mudança 

gradual, tanto na gramaticalização quanto na construcionalização, são, principalmente, a 

neoanálise (reanálise) e a analogização (analogia). Ambos os modelos também trabalham com 

as mudanças na forma e no significado, conforme viemos destacando, desde a seção 1.1, ao 

sinalizarmos o entrelaçamento dos fatores de GIRD e GE na construcionalização.  

Traugott (forthcoming) também aponta algumas correlações, que recorrem às 

propostas de contextos para a gramaticalização de Heine (2002) e Diewald (2002, 2006), 

discutidas anteriormente. Para a autora,  

 

I. A construcionalização gramatical é aproximadamente equivalente a “gramaticalização 

primária”, o que Heine (2002) chama de “contexto de mudança” e Diewald (2002, 

2006) chama de “contexto de isolamento”. 

II.  As mudanças anteriores à construcionalização gramatical são mudanças construcionais 

parecidas com os “contextos críticos” propostos por Diewald (2002). Nessa fase, a 

ambiguidade proposta pelo “contexto ponte” de Heine (2002) tem um papel 

significante. 

III.  As mudanças de pós-construcionalização gramatical são parecidas com o estágio IV, 

de “convencionalização”, proposto por Heine (2002). Nessa fase, as mudanças 

envolvem fatores da “Gramaticalização como extensão”, tais como: expansão host-

class, expansão sintática e semântica-pragmática (HIMMELMANN, 2004), ou seja, 

aumento na frequência type. Em muitos casos, elas envolvem redução interna da 
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construção e perda devido à rotinização e frequência token do uso, que são 

características da “Gramaticalização como aumento da redução e dependência”, 

encontradas mais especialmente nos últimos estágios de gramaticalização. Essas 

mudanças também incluem a possibilidade de obsolescência de uma construção. 

 

Todas essas correlações entre contextos de gramaticalização, propostos por Heine 

(2002) e Diewald (2002, 2006), e construcionalização gramatical (TRAUGOTT, forthcoming) 

são organizadas no quadro abaixo para melhor visualização: 

 

Heine (2002) Diewald (2002, 2006) 

 

Estágio I: Estágio Inicial 

Estágio 0: Uso “normal”57 

 

Estágio I: Contexto atípico 

 
 

 

Estágio II: Contexto ponte 

(Pré-Construcionalização Gramatical) 58 

 

 

Estágio II: Contexto crítico 

(Pré-Construcionalização Gramatical) 

 

 

Estágio III : Contexto de Mudança  

(Construcionalização Gramatical) 

 

 

Estágio III:  Contexto de Isolamento 

(Construcionalização Gramatical) 

 

Estágio IV: Convencionalização 

(Pós-Construcionalização Gramatical) 

 

Quadro 2: Comparação entre os modelos de Heine (2002) e Diewald (2002, 2006) para contextos de 
gramaticalização; e correlações entre esses modelos e a proposta de construcionalização gramatical de 
Traugott e Trousdale (2013) e Traugott(forthcoming). 

                                                           
57 Ratificamos que o estágio 0 é proposto por Traugott. A autora afirma que o estágio I, de Diewald (2002), 
implica a existência de um estágio 0, composto por contextos típicos, “normais”. 
58 Traugott (forthcoming) faz a correlação somente entre contexto crítico e a fase de pré-construcionalização 
gramatical. Afirma apenas que a ambiguidade é importante nesta fase. A autora assim o faz, pois considera que a 
proposta de contextos críticos (Diewald, 2002, 2006) seja mais adequada do que a de contexto-ponte (Heine, 
2002). No entanto, com base na afirmação de que a ambiguidade (própria do contexto-ponte) é importante nesta 
fase, nós também a sinalizamos como a fase de Pré-Construcionalização Gramatical. 
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O quadro 2 nos permite visualizar que o estágio I de Heine (2002) é aproximadamente 

equivalente ao estágio 0, conforme Traugott (2012). O estágio I, contexto atípico, de Diewald 

(2002, 2006) situa-se entre o uso “normal” e o contexto crítico. No contexto crítico (estágio 

II), acontece opacidade múltipla: pragmática, semântica e estrutural, favorecendo diferentes 

leituras de uma expressão. Diferentemente, Heine passa do estágio inicial direto para o 

contexto ponte (estágio II), etapa em que também há ambiguidade pragmática e semântica. 

Para Traugott (forthcoming), é no estágio II que acontece a pré-construcionalização 

gramatical. No estágio III, proposto pelos dois autores, acontece a construcionalização 

gramatical. Heine (2002) ainda propõe o estágio IV, que corresponde a fase de pós-

construcionalização gramatical, para Traugott (forthcoming). 

É importante destacarmos que, apesar de o modelo de construcionalização basear-se 

nos conhecimentos fornecidos pelas pesquisas realizadas no modelo tradicional da 

gramaticalização, a construcionalização não é gramaticalização aplicada às construções, 

conforme afirma Trousdale (2014). O autor mostra que a construcionalização tenta explicar o 

desenvolvimento de novos pares forma e significado, novas microconstruções, como produto 

de uma sequência de neoanálises em micropassos. Os parâmetros para as mudanças no 

modelo de construcionalização não são os mesmos que os tipicamente associados com 

gramaticalização e se referem, especificamente, às mudanças nos graus de esquematicidade, 

produtividade e composicionalidade. Nessa perspectiva, cada microconstrução está inserida 

em uma rede de construções relacionadas, como parte de um esquema. 

Por fim, ressaltamos que ao optarmos pelo modelo da construcionalização gramatical 

como subsídio para a análise da microconstrução “foi quando” em estudo nesta pesquisa, não 

negamos o modelo de gramaticalização. Ao contrário, guardadas algumas diferenças, eles se 

entrecruzam em muitos pontos e oferecem um arcabouço teórico importante para pensarmos 

no desenvolvimento da microconstrução “foi quando”. 

Nossa opção pelo modelo de construcionalização se justifica pelo fato de 

considerarmos que a microconstrução “foi quando” está inserida na rede como membro de um 

esquema. Através do estudo pormenorizado de “foi quando”, apresentado no capítulo de 

análise, pudemos entender seu lugar dentro desta rede construcional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

  

O presente capítulo tem como objetivo observar a maneira como diferentes autores 

tratam questões relativas à forma (morfossintaxe) e ao significado (semântica, pragmática e 

discurso), no que diz respeito à atuação de “foi quando” nos dados por nós analisados. 

Optamos por esse tipo de organização e abordagem no presente capítulo, uma vez que a 

análise de “foi quando” é feita através da observação de cada uma das propriedades do polo 

da forma, bem como do polo do significado, conforme a proposta de estudo da construção de 

Croft (2001). 

Para tanto, fazemos, inicialmente, na seção 2.1, uma revisão da literatura sobre os itens 

“foi” e “quando”, como elementos independentes. Observamos a maneira como a tradição – 

representada por Rocha Lima (1992), Cunha & Cintra (2001) e Bechara (2004) – e estudos de 

orientação linguística – representados por Azeredo (2008), Perini (2010), Castilho (2010) e 

Neves (2011) – descrevem os elementos “foi” (verbo ser) e “quando”. O objetivo é construir 

um panorama sobre a maneira como esses elementos são analisados e classificados. 

 Em seguida, na seção 2.2, tratamos da literatura sobre estratégias de focalização. 

Relacionamos essa literatura aos diferentes padrões de uso de “foi quando”, observando, 

também, algumas questões sobre o estudo da clivagem e do “desgarramento”, conforme Decat 

(2010, 2014). Para isso, examinamos nesta seção Halliday (1967), Lambrecht (1994, 2001), 

Castilho (2010), Braga (1999, 2009), Brito e Duarte (2003) e Decat (2010, 2014). 

Por fim, na seção 2.3, tratamos da literatura sobre a conexão textual e os conectores 

interfrásticos, já que entendemos que o processo de mudança construcional por que “foi 

quando” passa conduz à sua construcionalização como conector. Nessa tarefa, utilizamos, 

principalmente, os trabalhos de Koch (1987) e Pezatti (2001). Tais trabalhos constituem a 

base para entendermos as subfunções conectoras identificadas nos usos de “foi quando” como 

elemento de conexão. 
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2.1 Os itens “foi” (verbo ser) e “quando”: aspectos morfossintáticos 

  

Nesta seção, começamos com a revisão da literatura sobre o item “foi” (verbo ser), 

passando, em seguida, para a revisão do item “quando”. Como revisamos a literatura 

concernente aos itens “foi” e “quando”, isoladamente, ressaltamos, principalmente, aspectos 

morfossintáticos. No entanto, alguns aspectos semânticos também são apontados nesta 

primeira seção, sendo aprofundados nas seções que seguem. 

O verbo ser geralmente é classificado nas gramáticas, sintaticamente, como um verbo 

de ligação ou como um verbo auxiliar na formação da voz passiva. Interessa-nos, para o 

estudo de “foi quando”, apenas o primeiro caso, para o qual voltaremos nossa atenção. 

 Rocha Lima (1992, p. 342) assinala que o verbo ser, de ligação, serve apenas para 

relacionar o predicado com o sujeito, exprimindo aspecto permanente. “Ex.: Pedro é doente”. 

Cunha e Cintra (2001, p. 133) sinalizam em uma observação, ao falarem sobre predicado 

nominal, que “os verbos de ligação (ou copulativos) servem para estabelecer a união entre 

duas palavras ou expressões de caráter nominal. Não trazem propriamente ideia nova ao 

sujeito; funcionam apenas como elo entre este e o seu predicativo”. Através dos exemplos 

“Hilário era o herdeiro da quinta. / Eu sou a tua sombra.”, os autores assinalam que o verbo 

ser expressa estado permanente. 

 Bechara (2004, p. 209) questiona a distinção entre verbos nocionais e relacionais, 

afirmando que o verbo ser e outros, classificados tradicionalmente como “de ligação”, são 

verbos como quaisquer outros. Bechara atribui a mesma importância sintática para ambos os 

tipos de verbos, ainda que os, tradicionalmente, “de ligação” ou “relacionais” sejam “de 

significado léxico muito amplo e vago”. Para o autor, “o verbo ser e o reduzido grupo de 

verbos que integram a constituição do chamado predicado nominal em nada diferem de 

outros verbos: todos possuem ‘os morfemas de pessoa e número que com o sujeito gramatical 

dão fundamento à oração’”.  

Bechara (2004, p.p. 424-425) afirma que esse grupo de verbos que inclui “ser, estar, 

ficar, permanecer, parecer e poucos outros” apresenta argumento predicativo. Nas palavras 

do autor, “esses verbos se caracterizam por uma referência tão vaga à realidade 

comunicativa, que fazem do predicativo um argumento” . Constatamos, portanto, que apesar 

de o autor não fazer distinção entre os tradicionais “verbos de ligação” e outros tipos de 

verbos, como os transitivos e intransitivos, Bechara assume que os primeiros apresentam 

argumento predicativo, ou seja, atuam entre sujeito e predicativo.  
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 Azeredo (2008, p. 213) denomina verbos de ligação, “também conhecidos como 

verbos copulativos ou verbos predicativos”, aqueles que “jamais exprimem ação”. A 

informação contida no predicado, nesses casos, resulta da união entre o núcleo verbal e uma 

propriedade qualquer expressa no termo adjacente, que, conforme Azeredo (2008), pode 

indicar qualidade, estado, atributo, identidade. No que se refere ao verbo ser, o autor sinaliza 

que ele pode indicar, como conceptualização do estado de coisas, um predicado que 

representa um atributo constante. “Ex.: As águas são turvas”. Ratificamos que esse atributo 

constante também pode ser interpretado como uma relação de identidade entre sujeito e 

predicativo. Nesse caso, o aspecto ou duração do processo verbal é contínuo, permanente. 

 Perini (2010) trabalha com a noção de “construções” como instrumentos básicos da 

gramática. Para ele, construções são fórmulas que representam diferentes elaborações na 

língua. Por exemplo, a fórmula SNagente V SNpaciente é uma “construção transitiva” (PERINI, 

2010, p. 50), que abriga elaborações como: “A Carminha beliscou o Pedro” ou “A diretora 

da escola reprovou o meu sobrinho”. No caso do verbo ser, o autor ressalta que esse é de 

“valência muito complexa” (PERINI, 2010, p. 81), mas, entre todas as construções 

apresentadas, o autor somente cita a participação do verbo ser na “construção estativa”: 

HQualificando V SN~SAdjQualidade (PERINI, 2010, p.101). Sobre essa construção, Perini destaca: 

 
“O Qualificando é o elemento ao qual se atribui uma qualidade. Os verbos 
que ocorrem nessa construção são poucos, mas estão entre os mais 
frequentes da língua: ser, estar, continuar, parecer. Um traço importante 
dessa construção é que ela estabelece uma relação semântica entre o sujeito 
e o objeto ou SAdj: a qualidade é atribuída ao sujeito”. (PERINI, 2010, 
p.p.101-102) 
 

 Em construções estativas, o verbo ser funciona como qualificador. Por exemplo, em 

“A minha namorada é paraense” (PERINI, 2010. p.92), o sujeito “a minha namorada” é o 

“Qualificando”, o verbo “é” é o “qualificador” e o sintagma adjetival “paraense” é a 

“Qualidade”. 

 Castilho (2010) considera o verbo ser, denominado pela gramática tradicional um 

“verbo de ligação”, como “verbo monoargumental”  59. As sentenças monoargumentais exibem 

apenas um argumento: o sujeito. Interessa-nos aqui a atuação do verbo ser em dois tipos de 

sentenças monoargumentais descritas pelo autor: as atributivas e as equativas. 

 De acordo com Castilho (2010, p. 332), nas sentenças atributivas, o verbo é 

preenchido por uma classe fechada de verbos intransitivos: “ser, estar, permanecer, ficar, 

                                                           
59 O autor não utiliza a designação “verbo de ligação”.  
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tornar-se, parecer e poucos mais”.  A estrutura sintagmática desse tipo de sentença é [SNsujeito 

+ V + SADj/SPpredicativo] e a predicação se concentra no sintagma adjetival ou no preposicional 

que se seguem ao verbo. As sentenças atributivas, com o verbo ser, respondem à pergunta 

“como é X?”. Ex.: “O menino é alto.” ou “O menino é de Araçatuba”. 

 As sentenças equativas, conforme Castilho (2010, p.p. 332-333), estabelecem uma 

relação de igualdade entre X e Y, em que X é o sujeito e Y é o equativo. Nesse tipo de 

sentença, o verbo é preenchido somente pelo verbo ser, que organiza a seguinte estrutura 

sintagmática [SN1 sujeito + V + SN2 equativo]. Como as sentenças equativas estabelecem uma 

relação de equação entre SNsujeito e SNequativo, eles podem trocar de posição na sentença, sem 

alterar sua interpretação semântica. Ex.: “A base do inquérito é a fita” ou, por exemplo, “A 

fita é a base do inquérito”. 

 É importante destacarmos que Castilho (2010, p. 332) considera haver predicação 

somente nas sentenças atributivas. Para ele, no caso das sentenças atributivas, “a Gramática 

Tradicional identifica adequadamente a função do segundo sintagma ao considerá-la como 

predicativo”. No entanto, nas sentenças equativas, o autor (2010, p. 333) afirma que não há 

relação de predicação: “O equativo não pode ser tratado como se fosse um predicativo, como 

se vê em muitas gramáticas escolares, visto que ele não predica o sujeito”. 

 Neves (2011), no capítulo sobre verbos, não trata especificamente do verbo ser. A 

autora trabalha com subclassificações dos verbos que constituem e não constituem 

predicados. Uma leitura atenta dessas subclassificações nos permite observar que o verbo ser, 

considerado de ligação (ou cópula), está situado na subclassificação dos verbos que 

constituem predicado, apresentando-se, semanticamente, como um verbo “não dinâmico”. 

Conforme Neves (2011, p. 26), “os verbos não dinâmicos são acompanhados por um 

sintagma nominal (sujeito) que é suporte do estado. Ex.: Gumercindo permaneceu parado”. 

A autora não apresenta exemplos com o verbo ser. É importante acrescentarmos, ainda, que 

no capítulo sobre orações substantivas, Neves (2011, p. 337) afirma, ao descrever sobre as 

orações predicativas, que o verbo de ligação (ou cópula) pode instaurar tanto uma relação de 

predicação como uma relação de identidade entre o sintagma nominal sujeito e a predicativa. 

 Resumimos no quadro que segue a maneira como as diferentes Gramáticas citadas 

classificam o verbo ser: 
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Gramáticas Classificações para o verbo ser, tradicionalmente, 
“de ligação” 

ROCHA LIMA (1992) Verbo de ligação 

CUNHA E CINTRA (2001) Verbo de ligação (ou copulativos) 

BECHARA (2004) Verbo (com argumento predicativo) 

AZEREDO (2008) Verbo de ligação (ou copulativos / predicativos) 

PERINI (2010) Qualificador (em construções estativas) 

CASTILHO (2010) Verbo monoargumental, intransitivo 

NEVES (2011) Verbo de ligação (ou cópula) - não dinâmico 

Quadro 3: Classificações apresentadas por diferentes Gramáticas para o verbo ser, tradicionalmente, 
“de ligação”. 
  

 Antes de passarmos para o item “quando”, chamamos a atenção para a 

intercambialidade dos termos “verbo de ligação” e “verbo copulativo”, assinalada por alguns 

autores, como Cunha e Cintra (2001), Azeredo (2008) e Neves (2011). De modo geral, 

constatamos que, na literatura sobre o verbo de ligação, essa possibilidade de utilização de um 

termo no lugar do outro é licenciada, sem necessidade de adaptação ou ajustes. No entanto, 

verificamos que na literatura sobre focalização, conforme veremos na seção 2.2, essa 

intercambialidade não é assinalada pelos autores, que utilizam exclusivamente os termos 

“verbo copulativo / copular / cópula” para identificar o verbo ser como operador de 

focalização por clivagem, por exemplo. 

 Dessa forma, assumimos que os termos “verbo de ligação” e “verbo copulativo” não 

são inteiramente intercambiáveis e, por isso, são tomados nesta pesquisa em acepções um 

pouco diferentes. Acreditamos haver algumas distinções, mesmo que tênues, entre verbo de 

ligação, designação que utilizamos para o verbo ser no padrão I de uso de “foi quando”, e 

verbo copulativo, designação usada para o verbo ser no padrão II. Por essa razão, elencamos 

no quadro 4 algumas propriedades do verbo de ligação com base na literatura discutida até 

então. Na seção 2.2, fazemos uma comparação entre as propriedades do verbo de ligação e do 

verbo copulativo, com base na literatura sobre focalização. O objetivo é justificar o fato de 

utilizarmos designações diferentes para o verbo ser nos padrões I e II60.  

 

 

 

                                                           
60 No padrão III, o verbo ser é analisado de maneira holística, em integração com o elemento “quando”. 
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Gramáticas Propriedades do Verbo ser, “de ligação” 

ROCHA LIMA (1992) Relaciona predicado com o sujeito, exprimindo aspecto 
permanente. 

CUNHA E CINTRA (2001) Une duas palavras ou expressões de caráter nominal – 
elo entre sujeito e predicativo. 

BECHARA (2004) Possui morfemas de pessoa e número que junto com o 
sujeito gramatical fundamentam a oração. Apresenta 

argumento predicativo. 
AZEREDO (2008) Constitui, como conceptualização do estado de coisas, 

um predicado que representa um atributo constante – 
relação de identidade entre sujeito e predicativo.  

PERINI (2010) Funciona como qualificador (em construções estativas) 
CASTILHO (2010) Apresenta apenas um argumento: o sujeito, 

estabelecendo relações atributivas ou equativas. 
NEVES (2011) Acompanha um SN (sujeito) que é suporte do estado. 

Instaura relação de predicação ou identidade entre 
sujeito e predicativa. 

Quadro 4: Propriedades do verbo ser, de ligação, descritas em diferentes Gramáticas. 
 

 Ratificamos que essas propriedades são importantes para a análise de nossos dados. 

No capítulo de análise, observamos, dentre essas, as propriedades que são aplicadas, 

especificamente, para a atuação do verbo ser em dados de “foi quando” no padrão I, que é 

representado em nossa pesquisa da seguinte forma: I – [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante]. 

Adiantamos que, no padrão I, o verbo ser atua na relação entre sujeito e predicativo, 

propriedade que foi mais utilizada pelos autores nas Gramáticas destacadas no quadro 4, 

acima, para designação do verbo ser, de ligação. 

Quanto ao item “quando”, este, geralmente, é classificado nas gramáticas como uma 

conjunção ou como um advérbio – relativo61 ou interrogativo. Interessa-nos para o estudo de 

“foi quando” apenas as classificações de “quando” como conjunção e advérbio relativo, pelo 

fato de essas classificações relacionarem-se, de alguma forma, com os padrões de uso de “foi 

quando”. Assim, não fazemos menção ao uso de “quando” como advérbio interrogativo. Na 

abordagem construcional, o “quando”, relativo, e o “quando”, interrogativo, são instanciados 

por construções distintas. 

 Rocha Lima (1992) classifica “quando” como uma conjunção subordinativa temporal, 

de natureza adverbial, e como um advérbio relativo, sem apresentar muitas elucubrações ou 

reflexões. O autor (1992, p. 184) define conjunções como palavras que relacionam “dois 

elementos da mesma natureza” ou “duas orações de natureza diversa, das quais a que 

começa pela conjunção completa a outra ou lhe junta uma determinação”.  
                                                           
61 Ressaltamos que não são todos os autores que consideram a designação “advérbio relativo”. 
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No que se refere à conjunção “quando”, Rocha Lima (1992, p. 283) afirma que é “a 

mais geral das partículas, com a qual se exprime, de maneira mais ou menos vaga, a ocasião 

em que se passa um fato”. É importante destacarmos que nessa afirmação o autor vislumbra 

certo esvaziamento semântico do item “quando”. Em relação aos advérbios relativos, Rocha 

Lima (1992, p. 176) afirma que esses advérbios são “empregados com antecedente, em 

orações adjetivas. Ex.: Era no tempo quando os bichos falavam...”. Nesse caso, o advérbio 

relativo “quando” retoma a palavra “tempo”, que o antecede. 

 Cunha e Cintra (2001) classificam “quando” somente como uma conjunção 

subordinativa temporal, de natureza adverbial: “inicia uma oração subordinada indicadora 

de circunstância de tempo”. Os autores não listam “quando” entre os advérbios relativos. 

Constatamos que o único advérbio relativo considerado por eles é “onde”, e mesmo assim, 

com algumas ressalvas, já que, conforme os autores, a designação advérbio relativo não é 

licenciada pela NGB. Nas palavras de Cunha e Cintra (2001, p. 544), o relativo “onde” “é 

considerado por alguns gramáticos ADVÉRBIO RELATIVO, designação que não consta na 

Nomenclatura Gramatical Brasileira, mas que foi acolhida pela Portuguesa”.  

 Bechara (2004) considera “quando” uma conjunção subordinativa temporal (um 

transpositor62) e um advérbio relativo. Em relação à primeira classificação, o autor sinaliza 

que “quando” pode indicar tempo posterior (de modo indeterminado) ou tempo frequentativo 

(repetido). Apresenta como exemplos, respectivamente, “Quando disse isso, ninguém 

acreditou.” e “Quando o povo não acredita na probidade, a imoralidade é geral.” 

(BECHARA, 2004, p.p. 328-329). Em relação à segunda classificação, o autor (2004, p. 293) 

apresenta “quando” como um advérbio de base pronominal, do tipo relativo. Para o autor 

(2004, p. 294), “os advérbios relativos, como os pronomes relativos, servem para referir-se a 

unidades que estão postas na oração anterior”. Acrescenta, ainda, que “como os pronomes 

relativos, os advérbios relativos podem empregar-se de modo absoluto, isto é, sem referência 

a antecedente: Moro onde mais me agrada”. Bechara (2004) não apresenta exemplos 

específicos de uso do “quando”, atuando como advérbio relativo. 

 Azeredo (2008) analisa “quando” como uma conjunção subordinativa adverbial 

temporal e como um advérbio relativo. Em relação à designação “conjunção”, Azeredo (2008, 

p. 331) ressalta: 

Quando é a conjunção temporal padrão, apta a exprimir uma variedade de 
valores que, quando necessário, são especificados por outras conjunções. 

                                                           
62 Bechara (2004) considera todas as conjunções subordinativas como transpositores, uma vez que esse tipo de 
conjunção transpõe a oração subordinada ao nível de equivalência de palavra, exercendo na oração complexa 
uma das funções sintáticas próprias do substantivo, do adjetivo ou do advérbio. 
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Ex.: Quando (= sempre que) chovia, as aulas tinham que ser suspensas./ Só 
saímos do cinema quando (= depois que) o temporal passou. 

 

Destacamos, ainda, que o autor sinaliza a possibilidade de “quando” exprimir outros 

valores, diferentes da relação temporal prototípica evidenciada por essa conjunção. Nesse 

sentido, Azeredo (2008, p. 331) afirma: 

 

Exprimindo concomitância de dois fatos ou ideias, quando é passível de 
substituição por enquanto e ao passo que que se empregam com valor 
muito semelhante ao das proporcionais. Nesta situação de simultaneidade, 
frequentemente o que sobressai é o caráter contrastivo dos fatos e ideias, de 
modo que a relação temporal se torna secundária ou mesmo se esvazia. 

 

No que se refere à designação “advérbio relativo”, Azeredo (2008, p. 198) afirma que 

assim se classificam os advérbios “onde, como e quando sempre que atuam com as 

propriedades anafóricas e conectivas do pronome relativo” . Propriedades anafóricas, pois 

esse tipo de advérbio retoma ou reitera um antecedente; e propriedades conectivas, pois insere 

a oração transposta na construção maior. Ex.: “Desde os idos da colonização, quando 

Portugal aplicava no Brasil, suas Ordenações, o corte de árvores sem autorização já era 

tratado como crime” (AZEREDO, 2008, p. 198). É importante destacarmos que nesse caso, o 

advérbio relativo “quando” retoma não apenas um termo, e sim, toda a porção textual anterior 

ao advérbio, que representa um evento situado no tempo: “Desde os idos da colonização”. 

Ressaltamos, ainda, que apesar de Azeredo (2008) trabalhar com a designação 

“advérbio relativo”, o autor, ao tratar das orações adjetivas, afirma que elas são introduzidas 

por pronomes relativos (não cita os advérbios relativos). Ao designar as funções que o 

pronome relativo pode desempenhar, Azeredo (2008, p. 318) apresenta como exemplo a 

atuação de “quando”, com função de adjunto adverbial, em “Eles embarcam na sexta-feira, 

quando saem de férias”. Neste caso, parece que o autor considera “quando” como um 

pronome relativo, retomando o termo “sexta-feira”. 

Perini (2010, p. 162) considera “quando” uma conjunção. O autor distingue 

conjunções de coordenadores. Para ele, os coordenadores não alteram o potencial funcional 

das orações que articulam; já as conjunções fazem de uma oração um sintagma, ou seja, uma 

oração é inserida em outra como um de seus termos. Sendo assim, Perini (2010) considera 

“quando” uma conjunção, já que, junto com uma oração, “quando” forma um sintagma. Nas 

palavras do autor, “quando seguido de uma oração é um sintagma adverbial, com papel 

temático de tempo. Ex.: O Rafael apareceu quando nós chamamos” (PERINI, 2010, p. 162).  
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Quanto à relativização, não é possível dizer, com certeza, se Perini (2010) considera 

“quando” um relativo. No capítulo sobre orações relativas, o autor (2010, p.189) afirma que 

essas orações são introduzidas “por um grupo de elementos especializados, os relativos”. O 

autor coloca, em nota, que os “relativos” são na nomenclatura tradicional, “pronomes 

relativos”. No entanto, ele não “vê vantagem” em classificar os relativos como pronomes, o 

que nos permite pensar que outras classes, que não o pronome, também podem funcionar 

como relativos. Ademais, o autor acrescenta que também é possível relativizar sintagmas 

adverbiais. “Ex.: A casa velha onde eu morei já foi demolida”. Perini (2010, p. 192) afirma 

que nesse caso, “como se trata do papel temático Lugar, pode-se usar o relativo onde que 

corresponde ao sintagma adverbial na casa velha”. Sendo assim, apesar de o autor não 

apresentar exemplos com “quando”, é possível depreender que esse também seja considerado 

um relativo correspondente a um sintagma adverbial com papel temático Tempo. 

Castilho (2010) assume que “quando” é uma conjunção subordinativa que introduz 

orações adverbiais temporais. Afirma, conforme Koch (1987), que “quando” pode expressar 

tempo anterior ou posterior ao da matriz. “Ex.: Quando você chegou, eu já tinha comido toda 

a sobremesa./ Quando você chegar, eu já terei comido toda a sobremesa” (CASTILHO, 

2010, p.379). No que se refere à atuação de “quando” como estratégia de relativização, 

fizemos uma análise das seções sobre subordinadas adjetivas, sobre advérbios e sobre 

pronomes, mas não encontramos, em nenhuma delas, a atuação de “quando” em estruturas de 

relativização. Castilho (2010, p. 369) apresenta exemplo de “onde” atuando em orações 

adjetivas como pronome relativo, com função de adjunto adverbial, mas não faz menção ao 

“quando” nesses casos. Ex.: “Demoliram a casa onde nasci”. 

Neves (2011, p. 787) considera “quando” a principal conjunção subordinativa 

temporal. A autora afirma que “em português, a análise das construções temporais pode ser 

representada na análise das orações iniciadas pela conjunção quando”. Neves (2011, p.p. 

787-788) aponta quatro grandes tipos de construções temporais com a conjunção “quando”:  

 

I) Posposta à oração principal, sem pausa: “Sempre aproveito para dormir 

QUANDO me obrigam a fazer alguma coisa que não quero” ; 

II)  Anteposta, sem pausa: “E QUANDO se chega ao amor eu acho que a técnica 

não tem a menor importância”;  

III)  Posposta, com pausa: “Segundo os órgãos de segurança, Paiva foi sequestrado 

no Alto da Boa Vista, QUANDO era transportado num Volkswagem por 

oficiais do exército”;  
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IV)  Anteposta, com pausa: “QUANDO o resultado não vem, refazem-se os ritos, 

varia-se a técnica e, no limite, substitui-se o mágico” .  

 

A autora (2011, p. 788) acrescenta, ainda, que a oração temporal com “quando” pode 

vir intercalada na oração principal, o que, na verdade, representa posposição a algum dos 

membros dessa oração. 

No que se refere às relações expressas pela conjunção temporal “quando”, Neves 

(2011, p. 797) sinaliza a existência de relações de tipo lógico-semântico (causal, condicional, 

concessiva) associadas à relação temporal. Para a autora, esse tipo de associação acontece, 

pois “quando” é um “conectivo de valor bem neutro” e licencia essas relações. Interessa-nos 

aqui a relação temporal com sentido causal, já que visualizamos relações de causa e efeito no 

estudo de “foi quando”.  

Para Neves (2011, p. 797), a relação temporal com sentido causal se traduz em 

“combinações de predicações com relação temporal efetuadas por QUANDO que propiciam 

leitura causal”. A autora afirma que são “construções que abrigam o traço télico, ou seja, o 

aspecto perfectivo”. Sendo assim, de acordo com a autora, essas construções apresentam as 

seguintes características: “na oração principal e na temporal ocorre o pretérito perfeito” e 

“cronologicamente, o estado de coisas da oração temporal antecede o da principal, e pode 

ser entendido como causa dele (numa relação causa-efeito)” . Ex.: “ Mudou de conversa 

QUANDO alguém perguntou pelas dicas”. Neves (2011, p. 798) aponta que, mesmo 

invertendo a ordem, não há alteração na relação causa-efeito. Em “Quando alguém perguntou 

pelas dicas, mudou de conversa”, por exemplo, a oração temporal mantém a leitura causal e o 

efeito continua sendo representado pela oração principal. A autora descreve esse fato em 

termos de “não iconicidade”. 

No caso de “foi quando”, atuando como conector, acontece o contrário. 

Cronologicamente, o estado de coisas do período iniciado por “foi quando” ocorre 

posteriormente ao estado de coisas apresentado no escopo, que aparece no período anterior. 

Nesse caso, o escopo é a causa que leva ao efeito apresentado no período iniciado por “foi 

quando”. Não há possibilidade de se inverter a ordem. A posição é engessada, conforme 

podemos ver no exemplo (04) abaixo: 

(04) De acordo com a Polícia Civil, o mais velho ameaçou o amigo com 
um facão após a discussão. Foi quando o menino foi em casa e pegou o 
revólver do pai. O adolescente de 15 anos morreu depois de um único 
disparo na cabeça. (Jornal O Dia, publicado em 05/04/2012, 16h09) 
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Neves (2011), assim como Castilho (2010), não apresenta a atuação de “quando” 

como estratégia de relativização. No capítulo sobre pronomes relativos e orações adjetivas, a 

autora cita os casos em que há estruturas adverbiais temporais acompanhadas de pronomes 

relativos como aqueles em que, normalmente, ocorrem duas preposições. Seguem alguns 

exemplos com estruturas adverbiais temporais apresentados pela autora: “Procurou-me num 

momento em que estava só.” / Ficou popular no dia em que trocou socos com o professor 

mais odiado da Politécnica.” (NEVES, 2011, p.p. 382-383). No entanto, a autora não 

apresenta a possibilidade de se usar “quando” como um relativo. No capítulo sobre advérbios, 

Neves (2011) não faz menção aos “advérbios relativos”. 

Resumimos no quadro 5 abaixo a maneira como as diferentes Gramáticas citadas 

classificam o item “quando”: 

 

Gramáticas Classificações para o item “quando” 

ROCHA LIMA (1992) Conjunção subordinativa adverbial temporal e 
Advérbio Relativo 

CUNHA E CINTRA (2001) Conjunção subordinativa adverbial temporal 

BECHARA (2004) Transpositor – Conjunção subordinativa adverbial 
temporal e Advérbio Relativo 

AZEREDO (2008) Conjunção subordinativa adverbial temporal,  
Advérbio relativo e “Pronome relativo”63 

PERINI (2010) Conjunção e “Relativo” 

CASTILHO (2010) Conjunção subordinativa adverbial temporal 

NEVES (2011) Conjunção subordinativa adverbial temporal 

Quadro 5: Classificações apresentadas por diferentes Gramáticas para o item “quando”. 

 

Diante da revisão do item “quando”, constatamos que seja como advérbio relativo, 

seja como conjunção, “quando” é usado para estabelecer conexão textual. Assim, acreditamos 

que os três padrões de uso de “foi quando” carregam as propriedades conectivas de “quando”, 

tanto adverbial como conjuncional. A categoria advérbio é mais próxima da atuação de 

“quando” nos padrões I e II e a categoria conjunção relaciona-se mais à atuação de “quando” 

no padrão III. 

Na literatura sobre mudança linguística, a categoria advérbio é anterior à categoria 

conjunção, afirmação que vai ao encontro de nossa análise dos dados, já que pensamos que: 

                                                           
63 Colocamos entre as aspas as classificações que não foram apresentadas com total clareza pelos autores e 
resultam, portanto, de nossa análise e compreensão. 
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1) no padrão I, “quando” atua como um advérbio (com função integrante). Nesse caso, 

a oração iniciada pelo advérbio identifica-se com o sujeito, um SN com semântica temporal, 

por intermédio do verbo ser, de ligação;  

2) no padrão II, “quando” atua como advérbio relativo, estabelecendo a conexão entre 

porções textuais, visto que ele representa uma expressão de tempo, transpondo-a para o 

período seguinte;  

3) No padrão III, “quando” é parte de uma microconstrução que atua como um 

conector, articulando porções de texto de tamanho variado, de uma maneira mais parecida 

com a atuação de “quando”, conjunção.   

Como propomos que os três padrões formam um cline, comprovado diacronicamente, 

acreditamos que os usos de “foi quando” apresentam uma base adverbial, porém o padrão III, 

o mais novo na língua, carrega propriedades conectivas de “quando”, tanto adverbial como 

conjuncional. 

Para finalizarmos, destacamos que, através desta primeira seção da revisão da 

literatura, verificarmos que, na verdade, tanto o item “foi” – verbo ser – quanto o item 

“quando” apresentam propriedades conectivas que contribuem para a utilização de “foi 

quando” como um conector. 

 

2.2 Focalização: aspectos discursivo-pragmáticos 

 

 As relações pragmáticas de focalização geralmente são descritas na literatura através 

da distinção entre porções textuais novas e velhas no texto. A focalização é um mecanismo 

utilizado para ressaltar a informação nova, que é aquela assumida pelo falante/ escritor não ser 

compartilhada com o ouvinte/ leitor. Nas palavras de Halliday (1967, p. 204): 

 
Informação de foco [ou focalização] é um tipo de ênfase, por meio da qual 
o falante marca uma parte (que pode ser o todo) de uma mensagem como 
aquela que ele deseja que seja interpretada como informativa. O que é 
focalizado é a informação “nova”; não no sentido de que não possa ter sido 
previamente mencionada, embora geralmente seja o caso de não ter sido 
mencionada, mas no sentido de que o falante a apresenta como não sendo 
recuperada no discurso precedente. O foco da mensagem é aquele que é 
representado pelo falante como sendo novo, informação não derivada 
textualmente (e situcionalmente). 64 

                                                           
64 Tradução nossa. Texto original: “Information focus is one kind of emphasis, that whereby the speaker marks 
out a part (which may be the whole) of a message block as that which he wishes to be interpreted as informative. 
What is focal is ‘new’ information; not in the sense that it cannot have been previously mentioned, although is 
often the case that it has not been, but in the sense that the speaker presents it as not being recoverable from the 
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Lambrecht (1994) prefere não utilizar o termo “informação nova” e relaciona foco à 

informação imprevisível ou pragmaticamente irrecuperável. Nas palavras do autor: 

 
O foco é aquela porção de uma proposição que não pode ser tida como certa 
no discurso. É o elemento imprevisível ou pragmaticamente irrecuperável de 
uma elocução. 65 (LAMBRECHT, 1994, p. 207)  

 

Para Lambrecht (1994), existem diferentes tipos de estrutura de foco. Essa abordagem 

é baseada na ideia de que a articulação de foco na sentença é correspondente a diferentes tipos 

de proposições estruturadas pragmaticamente. Para observar esses diferentes tipos de 

estrutura, Lambrecht (1994, p.p. 222-223) estabelece comparação entre mecanismos 

marcadores de foco em diferentes línguas e propõe três tipos de estrutura de focalização: I – 

Estrutura de foco-predicado; II – Estrutura de foco-argumento e III – Estrutura de foco-

sentença. 

Para o autor, na estrutura de foco-predicado, o predicado é o foco e o sujeito é a 

pressuposição. Ex.: “O que aconteceu com o seu carro? Meu carro QUEBROU” 66. O foco 

está no predicado, na ação de quebrar. Na estrutura de foco-argumento, o foco identifica o 

argumento que falta na pressuposição de uma proposição. Ex.: “Eu ouvi que sua motocicleta 

quebrou? Meu CARRO quebrou”67. O foco está no argumento, o fato de ter sido o carro o 

objeto quebrado. Na estrutura de foco-sentença, o foco se estende tanto para o sujeito como 

para o predicado, ou seja, para toda a sentença. Ex.: “O que aconteceu? Meu carro 

quebrou”68.  O foco está no ocorrido como um todo. 

Consideramos que os usos com “foi quando” assemelham-se à estrutura de foco-

sentença, já que, de acordo com nossos dados, os eventos iniciados por “foi quando” são 

apresentados no texto como aqueles que recebem maior destaque, sendo colocados, como um 

todo, em evidência, conforme veremos em alguns exemplos adiante. 

Lambrecht (1994) entende por estrutura de foco uma associação entre forma da 

sentença – “sentence form” – e significado associado a foco – “focus meaning”. Para o autor, 

a combinação dos termos semântico-sintáticos “predicado”, “argumento” e “sentença” com o 

                                                                                                                                                                                     

preceding discourse… The focus of the message, it is suggested, is that which is represented by the speaker as 
being new, textually (and situationally) non-derivable information”. 
65 Tradução nossa. Texto original: “The focus is that portion of a proposition which cannot be taken for granted 
at the time of speech. It is the UNPREDICTABLE or pragmatically NON-RECOVERABLE element in an 
utterance. 
66 Exemplo original: What happened to your car? / My car broke DOWN. 
67 Exemplo original: I heard your motorcycle broke down? / My CAR broke down. 
68 Exemplo original: What happened? / My car broke down. 
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termo pragmático “foco” na definição das três diferentes estruturas que servem à focalização 

tem como objetivo  

capturar a correlação entre certas categorias formais e semânticas e certos 
tipos de funções comunicativas, como a função de comentar um tópico da 
conversação (foco no predicado), de identificar um referente (foco no 
argumento), ou de reportar um evento ou apresentar um referente 
discursivo novo (foco na sentença). 69 (LAMBRECHT, 1994, p. 222) 

 

 Desse modo, Lambrecht (1994) procura estabelecer uma correlação entre forma e 

significado ao mesmo tempo em que correlaciona tipos de estrutura de foco e tipos de 

situação comunicativa. Essa visão se aproxima do que propõe a Linguística Funcional 

Centrada no Uso, ao analisar as construções da língua como um pareamento entre forma, que 

inclui entre outras propriedades a sintaxe e a morfologia, e significado, que inclui a 

pragmática e a função discursiva entre suas propriedades. Lambrecht (1994) mostra que as 

estruturas de focalização, em seus diferentes formatos, são utilizadas no texto para cumprir 

uma função comunicativa. 

Castilho (2010, p. 274) define focalização como “um mecanismo próprio da estrutura 

informacional da sentença, acionado sempre que queremos destacar, enfatizar, pôr em relevo 

algum de seus constituintes”. Para o autor, a focalização aciona recursos como: 

 

A) A prosódia, mudando a tessitura do segmento; 

B) A anteposição do segmento [topicalização]; 

C) A utilização de operadores tais como é que (clivagem), só e apenas (advérbios de 

focalização) etc. 

 

Diante do exposto, verificamos que os diferentes usos de “foi quando” também se 

apresentam como um recurso ou uma estratégia de focalização, já que esses usos colocam em 

evidência uma porção textual interpretada como informativa ou nova (HALLIDAY, 1967), 

imprevisível ou pragmaticamente irrecuperável (LAMBRECHT, 1994), com objetivo de 

destacar, realçar, pôr em relevo (CASTILHO, 2010) essa porção textual, conforme podemos 

ver nos exemplos que seguem. Destacamos, inicialmente, o exemplo (05) que representa o    

padrão I: 

 
                                                           
69 Tradução nossa. Texto original: My intention is to capture the correlation between certain formal and semantic 
categories and certain types of communicative functions, such as the function of commenting on a given topic of 
conversation (predicate focus), of identifying a referent (argument focus), or of reporting an event or presenting 
a new discourse referent (sentence focus). 
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(05) Parcak se diz impressionada com o quanto sua equipe encontrou. 
"Fizemos pesquisas intensas por mais de um ano. Eu podia ver os dados 
conforme eles iam aparecendo, mas para mim o momento-chave foi 
quando dei um passo para trás e olhei tudo o que havíamos encontrado. 
Não podia acreditar que pudéssemos localizar tantos locais no Egito", 
disse. (Portal Globo, publicado em 25/05/2011, 07h16) 

 

No exemplo (05), o elemento “foi” funciona como um verbo de ligação entre sujeito e 

oração predicativa, conforme detalharemos na análise, e coloca a porção textual que o segue 

“quando dei um passo para trás e olhei tudo o que havíamos encontrado” em evidência na 

sequência com vistas a ilustrar “o momento-chave”, que é a informação nova e imprevisível 

na sequência narrativa. 

A focalização também está presente no padrão II, conforme exemplo (06), abaixo: 

 
(06) O quadro de saúde de Pedro Dantas, há 72 horas na UTI, piorou na 
madrugada desta segunda-feira. Foi quando sofreu uma parada cardíaca, 
com duração de seis minutos, mas foi ressuscitado. (Jornal Dia, publicado 
em 23/04/2012, 15h05) 
 

No exemplo (06), o elemento “foi”, em uma leitura mais composicional, tem como 

função principal servir à focalização. É importante destacarmos que o verbo ser, apresenta, 

em (06), uma relação mais frouxa com o período precedente. Destacamos, no entanto, que o 

fato de “foi quando” figurar no início de período, após o ponto, acusa certa integração entre 

esses itens que focalizam o evento que segue na sequência: o fato de Pedro ter sofrido uma 

parada cardíaca, além de cumprem, juntos, uma função conectiva. 

Em relação ao padrão III, observamos que “foi quando”, como conector, também 

serve à focalização, conforme exemplo (07): 

 
(07) Um dos suspeitos pegou os celulares dos dois e deu uma coronhada no 
pai de Thiago. Um tiro foi disparado e o pai caiu no chão. O jovem pensou 
que o homem havia sido baleado, e reagiu. Foi quando ele foi atingido por 
um tiro. (Portal Globo, publicado em 05/05/2011, 07h22) 

 

Em (07), o elemento “foi” figura atrelado ao “quando”, como instância de uma 

microconstrução, atuando como um conector lógico, conforme detalharemos no capítulo de 

análise. Nesse caso, o conector, ao iniciar o período, cumpre, também, uma função 

focalizadora. Há a focalização do fato de o jovem ser atingido por um tiro. Esse é o evento 

que é posto na sequência como o de maior destaque, a informação nova ou imprevisível. 

Verificamos, portanto, que o elemento “foi”, nos três padrões de uso apresentados, é o 

principal ativador da estratégia de focalização. Isso faz com que a focalização presente em 
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enunciados com “foi quando” se aproxime de outro recurso que também serve à focalização: a 

clivagem. Ressaltamos, no entanto, que, apesar de haver essa aproximação, os padrões de uso 

de “foi quando” estudados no âmbito dessa pesquisa não constituem construções clivadas, 

conforme explicitaremos adiante. Todavia, discorremos sobre a construção clivada aqui com o 

objetivo de analisarmos o verbo ser, copulativo, considerado um operador de focalização 

nesse tipo de construção. 

A construção clivada é definida como  

uma estrutura sentencial complexa que consiste em uma oração matriz 
encabeçada por uma cópula e uma oração relativa ou do tipo relativa, cujo 
argumento relativizado é coindexado com o argumento predicativo da 
cópula. Tomadas juntas, a oração matriz e a relativa expressam uma 
proposição simples logicamente, que também pode ser expressa sob a 
forma de uma oração simples sem mudança nas condições de verdade. 70 
(LAMBRECHT, 2001, p. 468) 

 

Analisando o trabalho de Lambrecht (2001), bem como os trabalhos de Braga (1999, 

2009) e Brito e Duarte (2003), concernente ao estudo da clivagem como estratégia pragmática 

de focalização, foi possível observarmos que as construções clivadas no português do Brasil 

dizem respeito a uma estrutura sintática que focaliza um elemento sentencial.  

Apesar de não haver consenso quanto ao estatuto sintático das construções clivadas, 

conforme Braga (2009), podemos dizer que, de modo geral, são construções focalizadoras 

constituídas por uma oração matriz, encabeçada por uma cópula, acompanhada de uma oração 

relativa. Dentro desse estatuto, Brito e Duarte (2003, p. 685) mostram que o português admite 

“um elenco de construções de clivagem”, conforme ilustrado através da tipologia abaixo, 

apresentada pelas autoras: 

(a) Foi o queijo o que o corvo comeu. [Clivada-Q] 
(b) Foi o queijo que o corvo comeu. [Clivada] 
(c) O que o corvo comeu foi o queijo. [Pseudoclivada Básica] 
(d) O queijo foi o que o corvo comeu. [Pseudoclivada Invertida] 
(e) O queijo é que o corvo comeu. [Pseudoclivada Invertida de é que] 
(f) O corvo comeu foi o queijo. [Semi-Pseudoclivada Básica] 

 

 Brito e Duarte (2003) afirmam que todas essas construções de clivagem partilham a 

propriedade de terem as mesmas condições de verdade e de veicularem no essencial o mesmo 

significado que a frase simples correspondente: O corvo comeu o queijo. Assim como 

                                                           
70 Tradução nossa. Texto original: A CLEFT CONSTRUCTION (CC) is a complex sentence structure consisting 
of a matrix clause headed by a copula and a relative or relative-like clause whose relativized argument is 
coindexed with the predicative argument of the copula. Taken together, the matrix and the relative express a 
logically  simple proposition, which can also be expressed in the form of a single clause without a change in 
truth conditions. 
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Lambrecht (2001), fazem menção a uma contrapartida oracional simples. Nesse caso, seria 

possível retirar os operadores “foi/é” e “que”, que servem à focalização acionada por 

clivagem, sem haver alteração no sentido da proposição. 

Para Brito e Duarte (2003, p. 687), todas as construções de clivagem exemplificadas 

anteriormente são “frases copulativas do tipo identificacional, em que o constituinte posto em 

destaque [constituinte clivado] é gerado na posição de predicado da oração pequena 

subcategorizada pelo verbo copulativo, como se mostra em: ...ser [OPeq [x] [o queijo]]”.   

De acordo com as autoras, o símbolo [x] ocupa a posição de sujeito da oração pequena 

subcategorizada pelo verbo copulativo. Esse símbolo “corresponde a um constituinte 

oracional que contém uma posição vazia associada a um operador. Tal constituinte pode ser 

uma relativa livre”. (BRITO E DUARTE, 2003, p. 687).  

Dessa forma, verificamos que o verbo ser, em construções clivadas, apresenta sujeito e 

predicado não prototípicos se considerarmos a literatura sobre o verbo ser como elo entre 

sujeito e predicativo em estruturas não clivadas, conforme vimos anteriormente, na seção 2.1. 

O verbo copulativo, em construções clivadas, atua como um operador, de acordo com 

Castilho (2010, p. 274), que serve à focalização. 

Como estamos observando as construções de clivagem para pensarmos nos padrões de 

uso de “foi quando”, chamamos a atenção para o comportamento e as denominações do verbo 

ser em construções de focalização por clivagem, fazendo uma comparação com o verbo ser 

usado como elo entre sujeito e predicativo em estruturas não clivadas.  

Nas construções clivadas, o verbo ser é usado como um operador de focalização, que 

atua, juntamente com um pronome relativo, no nível da sentença, com objetivo de chamar a 

atenção para o elemento clivado, focal. Como vimos, tanto o verbo ser quanto o pronome 

relativo podem ser retirados, restando, assim, uma oração simples com o mesmo valor de 

verdade da construção clivada.  

No que se refere à denominação do verbo, observamos que na literatura sobre 

clivagem, o verbo ser é sempre chamado verbo copular ou copulativo. Não encontramos nos 

textos sobre clivagem a designação verbo de ligação. Pensamos que talvez isso aconteça 

devido ao fato de o verbo ser não cumprir, em construções clivadas, uma função de ligação 

tão explícita como aquela que se estabelece entre sujeito e predicativo em estruturas não 

clivadas. 

Nas construções não clivadas, conforme vimos na seção 2.1, o verbo ser é usado como 

elo entre sujeito e predicativo (ou oração predicativa), atuando em um predicado nominal. Há 
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o esquema relacional SUJEITO Vser PREDICATIVO, em que o verbo estabelece entre esses 

elementos uma relação de predicação ou identidade, não podendo ser retirado da oração. 

Quanto à denominação, observamos que nesse caso o verbo ser, geralmente, é 

chamado de verbo de ligação, nomenclatura que pode ser intercambiada por verbo copular / 

copulativo / predicativo / relacional, conforme mencionamos na seção 2.1. 

 Constatamos, no entanto, que apesar de encontrarmos na literatura linguística cópula 

como sinônimo de verbo de ligação, tais nomenclaturas são tomadas em acepções um pouco 

diferentes71 nas referidas construções, conforme sinalizamos no quadro 6 abaixo: 

 

Propriedades do Verbo ser 

Verbo de ligação Verbo Copulativo  

A configuração sintática é explicada através 
da relação entre sujeito e predicativo. 

A configuração sintática é geralmente 
explicada através da relação entre 
informação focal – constituinte clivado – e 
informação pressuposta – oração relativa. 

O sujeito e o predicativo são representados 
por SNs. 

O sujeito é representado por uma oração 
relativa e o predicado é representado pelo 
termo clivado (pode ser sujeito, 
complemento ou adjunto de verbo).  

Relaciona sujeito e predicativo, instaurando 
relação de predicação ou identidade. 

Atua juntamente com um pronome relativo, 
como operador de focalização por clivagem. 

Não pode ser retirado. Pode ser retirado. 
Função mais sintática. Função mais pragmática. 
Quadro 6: Propriedades do verbo ser, de ligação e copulativo. 

 

Diante dessas observações, verificamos que, no padrão I de uso de “foi quando”, a 

atuação do verbo ser apresenta propriedades que estão mais relacionadas àquelas listadas no 

quadro acima para o verbo de ligação. Já no padrão II, apesar de não representar um caso de 

construção clivada, a atuação do verbo ser cumpre uma função mais pragmática, funcionando, 

de certa forma, como um operador de focalização.  

Levando em conta essas diferenças, consideramos o verbo ser, de ligação, apenas no 

padrão I, em que esse verbo é, de fato, responsável por uma ligação, manifestada pela relação 

de identidade entre sujeito e predicativo. No padrão II, consideramos o verbo ser um verbo 

copulativo, já que, em uma leitura mais composicional, sua função principal é servir à 

focalização. Trata-se de um operador de focalização. 

                                                           
71 Ressaltamos que são acepções um pouco diferentes, não estanques. 
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Vale ressaltar, no entanto, que o verbo ser, no padrão II, compõe um contexto híbrido 

que admite duas possibilidades de leitura da atuação de “foi quando”. Assim, em uma leitura 

mais composicional, o verbo ser, copulativo, atua como um operador de focalização, e em 

outra, esse verbo apresenta-se pouco integrado ao elemento “quando”, atuando, em uma 

leitura holística, menos composicional, com uma função conectiva, conforme detalharemos no 

capítulo de análise dos dados.  

Ratificamos, desse modo, que, no âmbito dessa pesquisa, consideramos verbo de 

ligação aquele que atua como elo entre sujeito e predicativo, estabelecendo uma relação de 

identidade. Esse verbo não pode ser retirado e apresenta uma função mais sintática. Trata-se 

da atuação do verbo ser no padrão I de uso de “foi quando”. Por outro lado, consideramos 

verbo copulativo aquele que se presta mais à atribuição de relevo a diferentes porções 

textuais, atuando como operador de focalização. Esse verbo apresenta uma função mais 

pragmática e, em uma leitura composicional, até pode ser retirado. Trata-se da atuação do 

verbo ser no padrão II de uso de “foi quando”. 

Fazemos essa distinção para acusarmos as diferenças que existem na atuação do verbo 

ser nos padrões I e II, mas ratificamos que o fato de designarmos verbo de ligação para a 

atuação do verbo ser no padrão I e verbo copulativo para a atuação do verbo ser no padrão II 

não coloca as duas designações como, categoricamente, distintas. Assumimos apenas que 

existem algumas diferenças entre os usos do verbo ser nos dois padrões, que evidenciam 

características mais sintáticas, no padrão I, e mais pragmáticas, no padrão II. No entanto, não 

desconsideramos, em nenhum dos dois padrões, a propriedade de estabelecer elo entre 

porções textuais, inerente ao comportamento do verbo ser. 

Para finalizarmos, admitimos o caráter focalizador presente nos usos de “foi quando” e 

justificamos o fato de não considerarmos tais usos como casos de clivagem. Primeiro, em 

nenhum dos padrões de uso de “foi quando” temos o estatuto sintático das construções 

clivadas, com o deslocamento de um termo clivado dentro da sentença. “Foi quando” atua, na 

maioria dos dados (padrões II e III), em uma relação interfrástica, tendo como escopo porções 

de texto de tamanho variado, normalmente retomadas do período precedente. Nos casos em 

que “foi quando” atua no nível da sentença, em uma relação intrafrástica (padrão I), não 

temos nenhum termo que possa ser considerado relativizado ou clivado.  

Segundo, constatamos que em nenhum dos três padrões é possível retirar as palavras 

“foi” e “quando”. No padrão I, a impossibilidade de retirada do referidos elementos acontece, 

pois “foi” e “quando” fazem parte da sintaxe do período. “Foi” atua como verbo de ligação 

que serve como elo entre a oração principal e a oração predicativa, iniciada pelo “quando”, 
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um advérbio com função integrante72. No que diz respeito aos padrões II e III, “foi quando” 

geralmente atua em uma articulação textual interfrástica, não figurando em uma sentença 

complexa, conforme acontece em construções clivadas. Há uma pausa antes de “foi quando”, 

sinalizada normalmente pelo ponto, fato que motiva certa integração entre os elementos. 

Considerando essa leitura menos composicional73, não é possível a retirada do item “foi” ou 

do item “quando”.  

Assim, entendemos que “foi quando”, nos padrões II e III, inicia um período, 

apresentando-se do mesmo modo que outra estrutura focalizadora: a estrutura “desgarrada”, 

nomenclatura utilizada por Decat (2010, 2014). De acordo com Decat (2010, p.p. 115-116), a 

noção de “desgarramento” fundamenta-se na noção de “unidade de informação”, postulada 

por Chafe (1980), que diz respeito a “blocos de informação que o usuário da língua pode 

focalizar de uma única vez”. Para Decat, o “desgarramento” refere-se à ocorrência desgarrada 

de uma estrutura “produzida pelo falante / escritor já como uma estrutura não anexada 

sintaticamente a que a antecede”. Podem ser estruturas subordinadas adverbiais, adjetivas 

etc. Ex.: “Foi nos velhos tempos. Quando Zé Ramos Filho formava zaga com o Glagê no 

Terrestre. Priscas eras, diria o sempre elegante José Cabral.”  

Consideramos que os usos de “foi quando” nos padrões II e III se assemelham às 

estruturas desgarradas. Decat (2010, p. 132) defende, através de seus estudos, “a natureza 

focalizadora do ‘desgarramento’ com vistas à organização do fluxo informacional dentro dos 

objetivos comunicativos do usuário da língua”. Para ela, o “desgarramento” é um mecanismo 

ou um recurso “que serve à estratégia de focalização, ao lado da topicalização e da 

clivagem”. 

Desse modo, consideramos que nos três padrões há atribuição de relevo a porções 

textuais de tamanho diverso, conforme a intenção / função comunicativa. Pensamos, ainda, 

que os padrões II e III assemelham-se às estruturas desgarradas, conforme proposta de Decat 

(2010), uma vez que o falante / escritor, ao utilizar “foi quando” nesses dois padrões, 

focalizam, de uma única vez, um “bloco de informação”. O evento focalizado é aquele que é 

posto na sequenciação no período iniciado por “foi quando”. Consideramos que, nesses casos, 

“foi quando” se apresenta como uma estrutura “desgarrada”, um recurso, conforme Decat 

(2010), que serve ao mecanismo da focalização, ao lado de outros, como a clivagem, a 

topicalização etc. 

                                                           
72 Discorremos, com mais detalhe, sobre essa função do advérbio na análise de nossos dados. 
73 Lembramos que o padrão II se apresenta em um contexto híbrido, que admite, portanto, duas leituras: uma 
mais e outra menos composicional, conforme detalharemos no capítulo de análise. 
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2.3 A conexão textual e os conectores interfrásticos: aspectos semântico-discursivos. 

  

Nesta seção, voltamos a nossa atenção para a literatura sobre conexão textual, que 

constitui nosso ponto de partida para posterior análise da atuação específica de “foi quando” 

como conector. Assim, focamos a literatura concernente aos conectores que, como 

mecanismos de coesão textual, realizam a conexão sequencial entre porções textuais. 

As unidades discursivas e os parágrafos de um texto são ligados por conectores, que 

ultrapassam os limites da sentença, como é o caso do conector “foi quando”. Castilho (2010, 

p. 237) afirma que para os itens lexicais atuarem como conectores textuais, “eles devem ser 

expressões fóricas, por retomarem o que se disse e anunciarem o que se segue”, num 

movimento de retomada e de progressão textual. Os conectores são mecanismos responsáveis 

pelo processo de sequencialização textual, através do qual é possível construir 

interdependência semântica e/ou pragmática entre segmentos componentes de uma superfície 

textual.  

Um estudo bastante representativo sobre os conectores é o trabalho de Koch (1987). A 

autora trata da conexão, examinando os conectores interfrásticos74 e distinguindo-os entre dois 

tipos básicos que muito nos interessam neste trabalho de pesquisa: os conectores do tipo 

lógico e os encadeadores de tipo discursivo75. Esses dois tipos se desdobram em alguns 

subtipos, conforme observaremos a seguir, que são importantes para a pesquisa, já que 

verificamos três subfunções conectoras de “foi quando” no padrão III. São elas: conector de 

sequencialidade, conector lógico e conector argumentativo. 

 De acordo com Koch (1987), os conectores do tipo lógico são aqueles que estabelecem 

relações lógicas entre o conteúdo de duas proposições decorrentes de um único ato de fala, em 

que tais proposições, para serem compreensíveis, são dependentes uma da outra. Dentre as 

relações de tipo lógico apresentadas pela autora, destacamos as relações de temporalidade e 

de causalidade, por visualizarmos essas relações no estudo de “foi quando”. 

 A relação de temporalidade é apresentada por Koch (1987) como o modo por meio do 

qual, através da combinação de duas proposições, localizam-se no tempo ações, eventos 

                                                           
74 Koch (1987) considera conectores interfrásticos todos os elementos que assinalam processos de 
sequencialização, seja sob forma de frases ligadas (DUCROT, 1972) ou sob forma de períodos distintos. Assim, 
as tradicionais conjunções também são estudadas pela autora sob o rótulo de conectores interfrásticos. No 
entanto, nós assumimos, em nossa análise, o termo “interfrásticas” para relações entre períodos e “intrafrástica” 
para relações estabelecidas entre orações, dentro de um mesmo período. 
75 São discutidas somente as questões do estudo de KOCH (1987) pertinentes à análise de “foi quando” que se 
realiza nesta pesquisa. Para um estudo completo acerca dos conectores interfrásticos abordados pela autora       
cf. Koch, 1987, p.p. 84-98. 
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factuais ou estados de coisas do mundo real. A autora (1987, p. 88) destaca que essa relação 

pode indicar “tempo simultâneo, tempo anterior/posterior e tempo contínuo ou progressivo”. 

Dentre essas, a relação que mais nos interessa é a que indica tempo simultâneo – responsável 

por sinalizar o momento exato, pontual em que determinado evento acontece. Ex.: O filho 

saiu quando o pai chegou. De acordo com Koch (1987), neste caso, o uso do conector quando 

é similar ao uso de no momento em que. Ratificamos que o uso de “foi quando”, conector, 

também marca uma noção de tempo pontual, porém, com algumas particularidades, como, por 

exemplo, a focalização, conforme vimos anteriormente. 

 Já a relação de causalidade é descrita por Koch como uma combinação entre duas 

proposições em que uma delas indica a causa que leva à consequência expressa na outra. De 

acordo com a autora (1987, p. 87), essa relação pode ser veiculada de diferentes formas: 

 

I. O riacho transbordou porque choveu demais. 

 consequência                      causa 

II.  Choveu tanto que o riacho transbordou. 

            causa                     consequência 

III.  Choveu demais; por isso o riacho transbordou. 

                causa                           consequência 

IV.  Como tivesse chovido demais, o riacho transbordou. 

        causa                                consequência 

  

 Dentre essas formas, a terceira é a que mais se assemelha ao uso de “foi quando” 

como conector lógico, conforme a seguinte paráfrase: Choveu demais; foi quando o riacho 

transbordou. Nesse caso, há uma pausa antes do elemento de conexão que é sinalizada pelo 

ponto e vírgula; nos nossos dados, essa pausa é sinalizada, na maioria dos casos, por um 

ponto. Além disso, destaca-se que, nos casos em que “foi quando” atua como um conector 

lógico, geralmente a porção textual que figura antes do conector evidencia a causa que 

acarreta a consequência sinalizada na porção textual posterior. Sendo assim, o conector lógico 

por isso, apresentado por Koch, revela um comportamento sintático-semântico que se 

assemelha ao uso de “foi quando” como um conector lógico.  

 Observamos dois tipos distintos de relação lógica listados por Koch (1987): 

temporalidade e causalidade. Antes de passarmos às considerações sobre os encadeadores de 

tipo discursivo apresentadas pela referida autora, é preciso destacarmos a possibilidade de 

sobreposição dessas relações lógicas. 
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 Muitos estudos mostram a possibilidade de mais de uma relação lógica ser 

estabelecida por um único conector. O estudo da combinação de cláusulas no discurso  

realizado por Decat (2000), por exemplo, assinala que é possível emergir mais de uma 

inferência em uma mesma combinação de cláusulas e estabelece, assim, proposições 

relacionais que podem ocorrer juntas, como por exemplo, as noções de tempo e condição em: 

“... claro que eu levava uns travesseirinhos quando não tinha LEIto ônibus LEITO... essas 

coisas” (2000, p. 122). A autora analisa as relações adverbiais que emergem da articulação, 

observando a função discursiva a que elas se prestam. Ressalta em seu estudo que a forma é 

importante, porém não mais que a relação textual estabelecida entre as cláusulas.  

 Muitos estudiosos assinalam, também, que há um esvaziamento semântico de alguns 

conectores. Essa perda semântica acaba possibilitando a combinação de mais de uma 

inferência atrelada a um único conector. Ainda de acordo com Decat (2000, p.123), esse 

esvaziamento parece estar ocorrendo com o conector quando, podendo-se, inclusive, 

argumentar a favor da existência de polissemia da expressão. Um estudo que corrobora esta 

visão é o de Ferreira (2010, p. 109), no qual a estudiosa sinaliza vários valores para o quando: 

temporal, condicional, causal, concessivo e proporcional a partir das relações entre orações. 

Chamamos a atenção para o uso de quando que admite a inferência causal: “Quando os meus 

pais se separam, eu fiquei muito chocada.” 

 Sendo assim, é possível dizer que as relações de temporalidade e de causalidade 

podem ser observadas de modo concomitante também em alguns casos de conexão sequencial 

estabelecidos por “foi quando”. De acordo com Neves (2000, p.804), a relação de causalidade 

implica “a subsequência temporal do efeito em relação à causa”. Nesse sentido, Batoréo 

(2000) assinala que tempo é base para vários tipos de relação lógica, como causa, condição, 

etc; conforme a autora, de acordo com a teoria localista, o tempo é mais “concreto”, derivado 

do “espaço”. Assim, admitimos que a relação temporal esteja imbricada em outra relação, a de 

causa e efeito, como se pode observar no exemplo (08) abaixo: 

 

(08) Um advogado foi baleado na madrugada desta segunda-feira (25) no 
morro São José, no bairro Praia do Suá, em Vitória. De acordo com a 
polícia, ele subia o morro com frequência para comprar droga. Após 
consumir o crack, ele teria reclamado do valor pago, alegando que a 
quantidade não estava correta. Foi quando a confusão com os traficantes 
começou. (Portal Globo, publicado em 26/07/2011, 13h31)  

  

No exemplo (08), podemos observar que em função de o advogado ter reclamado, a 

confusão começou. Nesse caso, a reclamação do advogado configura a causa, que gerou uma 



89 

 

consequência: a confusão. Ao mesmo tempo em que esse conector articula uma relação de 

causa e consequência, ele marca o tempo pontual em que a confusão se realiza. Depreendem-

se, portanto, mais de um tipo de interdependência semântica entre os componentes da 

superfície textual relacionados por “foi quando”, atuando como conector lógico.  

Nos casos em que “foi quando” atua como conector lógico, há a possibilidade de 

paráfrase com “por isso”: Após consumir o crack, ele teria reclamado do valor pago [...]por 

isso a confusão com os traficantes começou. Ou, ainda, a paráfrase com conectores como 

“visto que”, “já que”: A confusão começou já que ele teria reclamado do valor. Nesse caso, 

há necessidade de inversão da ordem para preservar a relação de causa e consequência. 

 Em relação aos encadeadores de tipo discursivo, Koch (1987) afirma que são aqueles 

que organizam os enunciados em encadeamentos sucessivos, dando-lhes uma orientação 

discursiva. Cada enunciado é resultante de um ato de fala distinto. De acordo com Koch 

(1987, p.89), esses encadeadores podem ser de dois tipos: operadores de sequencialização e 

operadores argumentativos. 

 Os operadores de sequencialização podem indicar, de acordo com Koch (1987), 

sequencialidade temporal, na qual tais operadores indicam a sequência de fatos, organizando-

os de acordo com a ordenação dos eventos na realidade. Ex.: “Primeiro, iremos ao cinema, 

depois a uma lanchonete e, por fim, visitaremos um casal de amigos”. (KOCH, 1987, p. 94). 

Podem indicar, ainda, a sequencialidade textual, sinalizando a ordem em que os assuntos 

serão abordados no texto. Ex.: “Tratarei, em primeiro lugar, da origem do termo, depois, de 

sua evolução histórica; finalmente do emprego que tem em nossos dias”. (KOCH, 1987, p. 

94). Trata-se da sucessividade entre os tópicos. 

 Nos casos em que “foi quando” atua como conector de sequencialidade, há a indicação 

de sequência temporal, uma vez que “foi quando” participa da organização de eventos ou 

ações factuais em ordem cronológica, ou seja, de acordo com a realidade, sinalizando uma 

noção de tempo pontual. Há não só a marcação de um momento do tempo discursivo, dado 

pela relação de sucessividade entre os eventos postos em sequência, como também a 

marcação do tempo cronológico, exterior ao tempo do texto. Nesses casos, as relações de 

causa e consequência não estão presentes ou são pouco evidentes. Trata-se de exemplos 

como: 

(09) Os senadores Pedro Taques (PDT-MT) e Fernando Collor (PTB-AL) 
bateram boca nesta terça-feira na CPI do Cachoeira. Os dois gritaram porque 
Collor extrapolou os 10 minutos de sua fala e Taques reclamou com o 
presidente da comissão, Vital do Rêgo (PMDB-PB). O senador de Alagoas 
ignorou a reclamação e continuou falando. Foi quando virou para trás e 
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gritou com Taques, que revidou os berros. (Jornal O Dia, publicado em 
22/08/2012, 11h33) 

 

 No exemplo (09), temos uma sequência de eventos factuais que aparecem numa 

ordenação icônica com a realidade. Trata-se de uma ordenação cronológica: houve a 

reclamação, o senador ignorou a reclamação, continuou falando, virou para trás e gritou com 

Taques. O conector de sequencialidade “foi quando”, nesse caso, tem a função de marcar uma 

noção de tempo pontual76 de determinado evento dentro de uma sequência cronológica. 

Podemos dizer que o fato de o senador Collor ter se virado para trás e gritado com Taques 

ocorreu após a reclamação deste último, no momento em que Collor ignora a reclamação e 

continua falando.  

 Nos casos de conector de sequencialidade, podemos fazer uma paráfrase, utilizando 

“nesse momento”: O senador de Alagoas ignorou a reclamação e continuou falando. Nesse 

momento virou para trás e gritou com Taques. 

 Quanto aos operadores argumentativos, Koch (1987) afirma que esses elementos são 

responsáveis por conferir aos enunciados uma orientação discursivo-argumentativa, 

orientando o sentido em determinada direção. São encadeadores do discurso, já que, por meio 

de encadeamentos sucessivos, os operadores argumentativos estruturam enunciados em texto. 

Trata-se do encadeamento de enunciados resultantes de atos de fala distintos. De acordo com 

Koch (1987, p.86), os enunciados encadeados pelos operadores argumentativos “pode, pois, 

ocorrer entre orações de um mesmo período, entre dois ou mais períodos e, também, entre 

parágrafos de um texto”. 

 Koch (1987, p.89) afirma que os operadores argumentativos “são elementos de valor 

essencialmente argumentativo, responsáveis pela orientação discursiva global dos 

enunciados que encadeiam”. Assim, podem demonstrar diferentes pontos de vista no texto, 

como justificativa, conclusão, comparação etc. 

 Pezatti (2001, 2002), ao estudar alguns elementos coesivos, como o então, trabalha 

com a oposição entre dictum (uma relação objetiva entre fatos que “existem no mundo”) e 

modus (uma relação subjetiva que diz respeito às atitudes do sujeito em relação ao conteúdo 

do enunciado, ao dictum). A autora se utiliza dessa oposição para distinguir as relações 

lógicas das argumentativas. Assim, os conectores usados para articular relações lógicas 

estariam mais próximos do nível do dictum, enquanto os conectores que articulam valor 

                                                           
76 “Foi quando”, conector, também focaliza um evento, conforme vimos anteriormente. No exemplo (09), 
podemos dizer que o fato de o senador ter virado para trás e gritado com Taques é o que é posto na sequenciação 
como aquele de maior destaque. 
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argumentativo estariam mais próximos do nível do modus, atuando no campo da inferência. 

Arena (2008) também corrobora essa visão em seu estudo pancrônico sobre o conector então. 

A estudiosa trabalha com essa oposição entre dictum e modus para distinguir o então, conector 

lógico, do então, conector argumentativo, respectivamente. 

 Pezatti (2001, p. 83) afirma que nos casos em que os conectores apresentam valor 

argumentativo, “a coesão deve ser interpretada como uma relação entre significados, 

entendidos como a representação que o falante elabora da situação de interação”. Assim, os 

conectores com valor argumentativo estão diretamente ligados à organização que o falante 

imprime ao seu discurso, pontuando um processamento textual no nível do modus. 

 Nesse sentido, relacionando o trabalho de Koch (1987) com o de Pezatti (2001), 

entendemos que nos casos em que “foi quando” atua como um conector argumentativo, o 

falante orienta argumentativamente o seu discurso, apresentando, através do uso desse 

conector, uma inferência. Trata-se de uma inferência que é elaborada a partir da observação 

pessoal e subjetiva do falante – modus – em relação aos fatos que “existem no mundo” – 

dictum. Através da articulação textual realizada com o uso de “foi quando”, o falante 

demonstra seu ponto de vista, conforme podemos observar no exemplo (10) abaixo: 

 

(10) Na nossa viagem até aqui cansei-me de ver tantos afogados pelas cheias 
de Eudócia e de Olíbrio. Audaciano esforçava-se para proferir frases que 
tivessem uma certa coerência: « Afogados? Tens razão. Vidas sem após, 
nem direito a caixão. Porque à volta do caixão sempre nos podemos sentar e 
ver que a morte não é importante. Uma água de rio mais alta que não se 
aguentou no leito » « Mas a água não nos apanhou. Fugimos de Olíbrio por 
causa daquela inundação. Quase toda a gente foi pelo rio 
abaixo. Foi quando descobri que os mortos realmente existem. Estão ali 
como a minha pobre mãe que não precisou de água para morrer. Ouvi 
mercadores e pescadores e mulheres novas que gritavam a sua revolta. 
Lembro-me da cara de alguns. No meu sono aparecem-me, às vezes, como 
se ainda estivessem vivos. (Corpus do Português, Alves & Companhia, Eça 
de Queirós, Romance) 

  

 No exemplo (10), “foi quando” é utilizado no discurso do locutor para indicar sua 

própria inferência: ele descobriu, no sentido de que “percebeu”, “concluiu” que os mortos 

realmente existem. Trata-se de uma inferência do locutor, elaborada a partir de sua própria 

observação dos fatos. Nesse caso há uma organização do discurso pelo falante, que confere ao 

seu texto uma orientação argumentativa. É possível observarmos, especialmente no exemplo 

(10), até mesmo algumas sequências mais argumentativas no escopo: “Tens razão. Vidas sem 

após, nem direito a caixão. Porque à volta do caixão sempre nos podemos sentar e ver que a 

morte não é importante.” Assim, “foi quando”, conector argumentativo, introduz no texto 
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eventos menos factuais, que refletem a elaboração de uma inferência, ou seja, pertencem ao 

mundo das ideias. Adiantamos que esse é o máximo de argumentatividade que “foi quando” 

irá expressar. 

 Nesse sentido, ressaltamos que, em (10), é possível a realização de uma paráfrase com 

o “então” argumentativo, conclusivo, que se realiza no nível do modus: Fugimos de Olíbrio 

por causa daquela inundação. Quase toda a gente foi pelo rio abaixo. Então, descobri que os 

mortos realmente existem.  

 É importante destacarmos, ainda, que, para Pezatti (2001, p. 83), uma mesma 

conjunção – como o caso do então – “pode ser usada para formular um conteúdo (nível do 

dictum) ou para pontuar um processamento textual (nível do modus)”, apresentando dois 

valores em diferentes contextos. Verificamos essas duas possibilidades também nos casos em 

que “foi quando” atua como conector lógico e conector argumentativo, respectivamente.  

 Por fim, ressaltamos que apesar de Koch (1987) utilizar as nomenclaturas “conector 

lógico”, “operador de sequencialidade” e “operador argumentativo”, nós optamos em nosso 

trabalho de pesquisa pela padronização. Assim, consideramos, no padrão III, a atuação de “foi 

quando” como um conector que atua em três subfunções: conector de sequencialidade, 

conector lógico e conector argumentativo. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 Como vimos expondo no decorrer do trabalho, objetivamos realizar uma pesquisa com 

vistas à investigação dos usos de “foi quando” em situações reais, a partir do estudo de seus 

contextos de atuação. Nos contextos, conforme Heine (2002), observamos as mudanças 

construcionais que levam à construcionalização gramatical de “foi quando” como um 

conector. 

 Para tanto, procedemos a uma pesquisa de caráter principalmente qualitativo, 

observando usos de “foi quando” em perspectiva pancrônica. Neste capítulo, apresentamos os 

procedimentos metodológicos adotados tanto na coleta de dados e na constituição de nosso 

corpus, como também os procedimentos adotados na análise efetiva dos dados que compõem 

o corpus. 

 Sendo assim, dividimos este capítulo em duas seções. Na seção 3.1, procedemos à 

constituição e caracterização do corpus deste estudo. Mostramos todos os passos percorridos 

durante esse processo, abordando, inclusive, alguns caminhos que foram deixados de lado por 

verificarmos que não nos permitiriam alcançar os objetivos propostos na pesquisa. Na seção 

3.2, apontamos os procedimentos de análise adotados na presente pesquisa. 

 

3.1 Constituição e caracterização do corpus  

  

 A constituição do nosso corpus ocorreu em dois momentos, atendendo a duas 

perspectivas: uma sincrônica e uma diacrônica. Primeiramente, constituímos a parte 

sincrônica, através da coleta de dados de uso de “foi quando” em notícias. Optamos pelo 

gênero notícia, pois se trata de um texto de informação do tipo narrativo, sequência tipológica 

em que o uso de “foi quando” se mostra mais recorrente.  

 Começamos nossa coleta e análise através de notícias publicadas pelo Portal Globo em 

www.g1.globo.com. Separamos, inicialmente, todas as notícias que apresentavam usos de “foi 

quando”, independente do padrão, publicadas no período de 28/04/2011 até 28/07/2011. 
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Durante esse intervalo de três meses, foram coletadas 116 notícias, constituindo um material 

com total de 59.312 palavras. Nesse material, acusamos 120 ocorrências de uso de “foi 

quando”. 

 Posteriormente, decidimos observar como “foi quando” figurava em outro meio de 

circulação de notícias: o Jornal O Dia online, no site www.odia.ig.com.br. O objetivo era 

investigar a maneira como se dava o uso de “foi quando” em termos de padrões e de 

frequência, estabelecendo uma comparação com os dados anteriormente obtidos e compondo 

uma amostragem um pouco mais geral. Para isso, destacamos, em um primeiro momento, 

todas as notícias com “foi quando” publicadas em um período de três meses, de 29/01/2012 

até 02/05/201277, independente do padrão de uso, cumprindo, assim, mesmo procedimento 

adotado para a coleta de notícias no portal Globo.  

 Durante essa primeira busca feita no site do jornal O Dia, conseguimos apenas 31 

notícias que apresentavam usos de “foi quando”, compondo um material com um total de 

13.043 palavras. Acusamos nesse material apenas 34 ocorrências de “foi quando”. 

Comparando esse quantitativo com o de notícias coletadas no Portal Globo, verificamos uma 

frequência token bem menor no Jornal O Dia. Pensamos em um possível motivo para isso: as 

notícias publicadas pelo O Dia apresentam, geralmente, uma quantidade de palavras inferior 

àquelas publicadas pelo portal Globo. Portanto, temos menos material de análise, 

considerando o mesmo intervalo de tempo. 

 Apurada essa baixa frequência, decidimos continuar coletando dados do jornal O Dia 

até que alcançássemos, mais ou menos, a mesma quantidade de palavras obtida na coleta de 

material no Portal de notícias da Globo. Nosso objetivo era obter uma equiparação, em termos 

de quantidade de dados, a fim de que pudéssemos fazer uma análise sincrônica de caráter 

qualitativo, com mais propriedade. Coletamos, desse modo, mais 98 notícias, no período de 

09/08/2012 até 19/06/2013, compondo, junto com as 31 notícias citadas acima, um material 

com 59.359 palavras, totalizando 136 ocorrências de “foi quando”. 

 Assim, constituímos um corpus sincrônico com dados coletados no Portal Globo e no 

Jornal O Dia online, conforme o quadro 7: 

 

 

 

 

                                                           
77

 Destacamos as notícias de 29/01/2012 até 02/05/2012, ao invés de seguirmos somente até 29/04/2012, para 
compensarmos o mês de Fevereiro, que há apenas 29 dias. 
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Fontes Quantidade 

de notícias 

Quantidade 

de palavras 

Quantidade de 

ocorrências 

Período de publicação 

PORTAL GLOBO: 

www.g1.globo.com 

 

116 

 

59.312 

 

120 

28/04/2011 até 

28/07/2011 

O DIA online: 

www.odia.ig.com.br 

 

129 

 

59.359 

 

136 

29/01/2012 até 

02/05/2012 e 09/08/2012 

até 19/06/2013 

Quadro 7: Representação dos dados sincrônicos obtidos através do Portal de Notícias da Globo e do jornal O 
Dia online. 
 

 Em seguida, decidimos, ainda na sincronia atual, investigar o uso de “foi quando” em 

outros gêneros textuais nos quais a sequência tipológica narrativa não fosse predominante. O 

objetivo era verificar se “foi quando” era utilizado em outros gêneros e, principalmente, em 

outras sequências tipológicas, como a argumentativa, por exemplo, já que na pesquisa com as 

notícias acusamos o uso de “foi quando” como conector argumentativo. Para isso, 

selecionamos os gêneros editorial e artigo de opinião, publicados pelo Jornal O Globo, pelo 

Jornal O Dia e pela Folha de São Paulo, como material para análise. 

 Começamos essa busca pelo Jornal O Globo, no site www.oglobo.globo.com. 

Buscamos por usos de “foi quando” em todo o material online disponível78 e encontramos 

apenas duas ocorrências. A primeira delas, publicada em 05/07/2011, foi utilizada em um 

artigo de opinião escrito por um leitor do Globo79 chamado Sagrado Lamir David: 

(11) Mas o que mais me faz agora, nesse momento de preito a um grande 
estadista, foi quando, em certa noite, assistindo ao famoso programa 
televisivo "Ferreira Neto", onde ele entrevistava, ao lado de outros, Itamar 
Franco e Ivete Vargas, a corajosa política, não satisfeita com uma 
declaração de Itamar, tentou diminuí-lo, dizendo que ele não passava de 
um senador de Juiz de Fora. Itamar, de modo simpático e educado, relevou 
a suposta ofensa, continuando a conversa como se nada tivesse ocorrido. 
(Jornal O Globo, publicado em 05/07/2011) 

  

 Observamos que o trecho acima não está bem escrito. Parece que falta alguma palavra 

em “Mas o que mais me faz agora”; ou há problema de concordância. Entretanto, é possível 

observarmos que “foi quando” figura em sequência tipológica narrativa, como um uso não 

integrado, composicional – padrão I. 

 A segunda ocorrência foi utilizada em um texto de autocrítica, publicado em 

31/07/2012. Trata-se de um texto publicado pela redação do Jornal na seção de opinião, no 

qual há uma revisão / correção (em termos de concordância, regência, ortografia etc.) de 
                                                           
78 Busca realizada em 23/03/2013 às 13h43. 
79 O Jornal O Globo online possibilita que leitores enviem artigos de opinião para publicação. 
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outros textos publicados pelo próprio Jornal. Em uma das correções apontadas, há um trecho, 

em sequência tipológica narrativa, que apresenta o uso de “foi quando”, porém esse uso não 

está em foco na correção: 

(12) PAÍS – p. 6 – Juiz de Goiás acusa mulher de Cachoeira de chantagem 
logo depois: Foi quando eu perdi a paciência, abri a porta e pedi para ela 
sair... 
Crítica: falta do “sic” ou erro de regência: “para” a mais 
Certo: Foi quando eu perdi a paciência, abri a porta e pedi que ela saísse... 
(Jornal O Globo, publicado em 31/07/2012) 

  

 Apesar de o trecho acima não se prestar ao nosso objetivo de verificar o uso de “foi 

quando” em outra sequência  tipológica – “foi quando”, nesse caso, figura em uma sequência 

narrativa – é interessante observarmos que tal uso não é vetado, mesmo em uma revisão mais 

apurada feita pela redação do Jornal. Trata-se de um uso de “foi quando” como conector, 

isento de correção pelo Jornal, ou seja, é um uso licenciado na escrita pelo Jornal. 

 Quanto ao Jornal O Dia, buscamos textos de opinião em todo o material disponível80 

no site www.odia.ig.com.br e encontramos sete ocorrências de “foi quando” em cinco 

colunas, que são publicadas na seção de opinião. Destaca-se, no entanto, que apesar de esses 

textos serem publicados na seção de opinião, são textos que trazem observações do cotidiano, 

com um olhar não muito crítico sobre fatos da realidade, em linguagem de crônica; não são 

artigos de opinião prototípicos. Nesses textos, encontramos “foi quando” em sequências 

tipológicas narrativas, como exemplificamos abaixo. A primeira ocorrência foi publicada em 

texto assinado por Jaguar, pseudônimo de Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, em 

25/02/2012: 

 
(13) Mas o melhor deste Carnaval foi quando eu tomava uma cerveja e lia 
jornal no Art Café, em Itaipava; levanto os olhos e dou com uma réplica de 
Frida Kahlo, atormentada pintora mexicana, de bigodes, sobrancelhas de 
Monteiro Lobato e até o macaquinho no ombro. Era a Jôse, que serve a 
cerveja mais gelada da Serra. (Jornal O Dia, publicado em 25/02/2012) 

 

 Trata-se de uma sequência tipológica narrativa em que o uso de “foi quando” se 

apresenta no padrão I, em uma leitura composicional. 

 A segunda ocorrência figura em texto assinado por Martinho da Vila, publicado em 

31/03/2012: 

 

                                                           
80 Busca realizada em 29/04/2013 às 23h03. 
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(14) Gravei o “Pelo Telefone” do jeito que ele cantava e até hoje é um 
grande hit entre os meus sucessos. Toda vez que eu o canto fico 
emocionado e sinto uma imensa saudade do Donga, mas a emoção mais 
forte foi quando eu cantei com a mulher dele, a Vó Maria, em um show no 
extinto Canecão. Foi de chorar. (Jornal O Dia, publicado em 31/03/2012) 

 

 Como no exemplo anterior, “foi quando”, nesse caso, também se apresenta em 

sequência tipológica narrativa, no padrão I.  

 As outras cinco ocorrências encontradas foram utilizadas em colunas assinadas por 

Milton Cunha. Tais ocorrências também figuram em sequências tipológicas narrativas, 

conforme já mostramos acima, por isso não as transcrevemos aqui. 

 Como não havíamos conseguido alcançar nosso objetivo de analisar usos de “foi 

quando” em sequências tipológicas diferentes da narrativa, decidimos analisar o material de 

outro Jornal: A Folha de São Paulo, no site www.folha.uol.com.br. 

 Buscamos o uso de “foi quando” em todos os textos de opinião disponíveis81, que são 

divididos na Folha em editoriais, blogs, colunas e artigos de opinião. Essa busca foi bastante 

trabalhosa, uma vez que o site da Folha de São Paulo não dispunha de ferramentas para buscar 

mais de uma palavra. Logo, não conseguimos buscar diretamente a expressão “foi quando”; 

foi preciso analisar todos os textos de opinião que apresentavam a palavra “foi”, observando 

cada caso individualmente. Nesse sentido, foram analisados 573 documentos82, publicados de 

21/06/2012 até 14/03/2013. 

 Dentre os 573 textos analisados, encontramos apenas uma ocorrência de “foi quando” 

logo no começo de um artigo de opinião cujo título é “Colarinho Branco: o mistério dos 

honorários”, publicado em 02/08/2012 e assinado por Vlamir Costa Magalhães: 

 

(15) Crimes tipicamente praticados pela camada social mais poderosa, 
conhecidos como crimes de escritório ou gabinete, só passaram a ganhar 
atenção no início do último século. 
Foi quando começou a se delinear o perfil de uma criminalidade mais 
sofisticada, organizada, que abusava tanto da sua influência política como 
do poder financeiro. 
Hoje, percebe-se que a criminalidade da violência foi progressivamente 
sobrepujada pela criminalidade da inteligência e da sutileza, com efeitos 
muito mais nocivos. (Folha de São Paulo, publicado em 02/08/2012) 

  

 No exemplo (15) acima, mesmo em um artigo de opinião, “foi quando” também foi 

utilizado em sequência tipológica narrativa para localizar um evento no tempo. “Foi quando”, 

                                                           
81 Busca realizada em 14/03/2013 às 14h32. 
82 Esses 573 documentos constituem todo o material disponível na página da Folha de São Paulo até 14/03/2013. 
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nesse caso, apresenta-se no padrão II: verificamos integração pouco rígida entre os elementos, 

observando que “foi quando” retoma a expressão de tempo “início do último século” e a 

introduz no período seguinte, apresentando uma função conectiva importante tanto na 

narrativa como na argumentação proposta no artigo, em âmbito mais amplo. Podemos dizer 

que “foi quando” figura em um trecho narrativo que, de certa forma, serve de argumento. 

 Pudemos constatar através dessas buscas que os usos de “foi quando” figuram em 

sequências tipológicas narrativas e, sendo assim, a melhor forma de estudá-los e analisá-los é 

observarmos a atuação de “foi quando” em gêneros textuais nos quais a sequência narrativa 

seja predominante. Desse modo, decidimos manter como corpus para nossa análise dos dados 

sincrônicos o material coletado nas notícias publicadas pelo Portal Globo e pelo Jornal O Dia 

online. 

 Depois que obtivemos uma amostragem de dados da sincronia atual, sentimos a 

necessidade de observar os usos de “foi quando” em textos diacrônicos com objetivo de 

atestarmos, ou não, um processo de mudança gradual. Passamos, portanto, à constituição da 

segunda parte de nosso corpus, a parte diacrônica.  

 Nesta etapa, deparamo-nos com algumas dificuldades. A primeira delas diz respeito ao 

gênero estudado. Como trabalhamos, em perspectiva sincrônica, com textos do gênero notícia, 

tentamos, inicialmente, uma equiparação, fazendo uma busca por notícias em dados 

diacrônicos. No entanto, isso não foi possível, visto que quase não encontramos dados de 

notícia em sincronias mais antigas. Além disso, as notícias antigas que encontramos 

disponíveis, como por exemplo, as publicadas pelo Jornal do Brasil – material digitalizado, 

por volta da década de 30, século XIX, não configuram o gênero notícia, nos moldes de hoje. 

Tais notícias são, em sua grande maioria, pequenas notas divulgando casamentos, batizados, 

aniversários, nascimentos, falecimentos etc. Logo, essa equiparação de dados por gênero, 

mostrou-se inviável. 

 Diante disso, resolvemos buscar usos de “foi quando” em textos diacrônicos, cuja 

sequência tipológica predominante fosse a narrativa. Assim, estaríamos estabelecendo algum 

tipo de equiparação com os dados sincrônicos. Começamos essa busca pelo banco de dados 

do site Corpus do português, em www.corpusdoportugues.org, observando todas as sincronias 

disponíveis – do século XIII até XX.  

 Ressaltamos que encontramos usos de “foi quando” somente em sequência tipológica 

narrativa, em textos cujos gêneros são, de modo geral, romances, crônicas, notícias, contos, 

cantigas, biografias, hagiografias, epístolas e textos acadêmicos. 
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 O Corpus do Português é constituído por aproximadamente 45 milhões de palavras, 

provenientes de pouco menos de 57 mil textos83. São 15 milhões de palavras dos séculos XIII 

até XVIII, 10 milhões no século XIX e 20 milhões no século XX. Trata-se de textos do Brasil 

e de Portugal. É importante mencionarmos que buscamos “foi quando” em todo o material 

disponível nos séculos XIII ao XIX. São todos textos escritos. No século XX, o Corpus do 

Português dispõe de textos escritos e de textos orais, mas nossa busca se deu apenas nos 

textos escritos. 

 Buscamos “foi quando” com a grafia atual e com as grafias seguintes:  

• “foy quando” – 21 dados; 

• “foy quãdo” – 01 dado; 

• “foi quãdo” – nenhum dado; 

• “foi quãndo” – nenhum dado e 

• “foy quãndo – nenhum dado.  

 

 Encontramos um total de 164 ocorrências, distribuídas nos séculos XIII ao XX, 

conforme quadro abaixo: 

 

Séc. 
XIII 

Séc. 
XIV 

Séc. 
XV 

Séc. 
XVI 

Séc. 
XVII 

Séc. 
XVIII 

Séc. 
XIX 

Séc.  
XX 

TOTAL  

6 9 9 2 1 5 26 106 164 

Quadro 8: Representação dos dados diacrônicos obtidos através do Corpus do Português. 

  

 Devido à dificuldade de encontrarmos dados diacrônicos, trabalhamos com tudo o que 

foi encontrado no Corpus do Português. Sendo assim, não controlamos quantidade de 

palavras. Como nossa pesquisa é de caráter predominantemente qualitativo, não consideramos 

problema em não fazer esse tipo de controle. Nosso objetivo era observarmos e analisarmos a 

maneira como os usos de “foi quando” figuravam em sincronias distantes.  

 Tentamos, ainda, coletar mais dados diacrônicos em outros corpora, mas quase não 

encontramos ocorrências de “foi quando”. Encontrávamos um dado ou outro, nada em 

quantidade significativa. Por exemplo, no Corpus Histórico do Português Tycho Brahe, 

através do site http://www.tycho.iel.unicamp.br, buscamos “foi quando” em todos os vinte e 

três textos narrativos disponíveis – do século XIV até XIX –, um material composto por mais 

                                                           
83 Informações extraídas do próprio site em www.corpus doportugues.org. 
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de um milhão de palavras84, e apenas encontramos três ocorrências de “foi quando”. Diante 

disso, decidimos que a parte diacrônica de nosso corpus seria composta por todos os dados 

encontrados no Corpus do Português, considerando que a quantidade de 164 ocorrências nos 

possibilitaria uma boa análise.  

 Ratificamos, desta forma, que nossa pesquisa é de cunho principalmente qualitativo, 

que diz respeito ao caráter descritivo e interpretativo da análise baseada na observação dos 

dados coletados. No entanto, não podemos negar que os dados quantitativos, que se referem à 

natureza mensurável do material empírico tomado como amostra, em termos de frequência 

simples, fizeram-se importantes e necessários, contribuindo para a análise qualitativa que 

propomos. 

 Antes de passarmos aos procedimentos de análise, destacamos que durante a 

constituição de nosso corpus, alguns dados foram descartados. Descartamos os seguintes 

casos: 

1) Trechos em que “foi quando” apareceu como resposta a uma pergunta. Ex.: Mas dá 

para acreditar que a musa da novela das 21h já chegou a pesar quase 20kg a mais? Foi 

quando tinha 18 anos e ainda modelava. 

2) Trechos confusos ou mal escritos. Ex.: A Variety disse que o novo filme é 'pouco mais que 

uma cópia pálida do primeiro', mas o Hollywood Reporter opinou que 'o que acontece em 

Bangcoc não é tão divertido quanto foi quando aconteceu em Vegas - mas vale a pena fazer a 

viagem, mesmo assim'. 

3) Trechos com clivagem. Nesses trechos, os elementos “foi” e “que” são operadores que 

focalizam a oração temporal iniciada por “quando”. Ex.: Hinds descreveu o gesto como 

"desprezível" e disse que está chocado com o incidente e que nunca mais irá comprar no 

Tesco. "Minha noiva pensou que poderia ser pele dura ou uma cartilagem. Foi quando ela 

pegou que percebeu o que realmente era", relatou. 

4) Trechos em que “foi” é o verbo “ir”. Ex.: Hebe se foi quando estava prestes a renascer. 

Carinho, amor e um selinho para Hebe, onde quer que ela esteja. Do seu eterno fã, Boni. 

5) Trechos em que “foi quando” aparece após longa sequência descritiva de uma cena. 

Ex.: Em Barcelos, cidade nas vizinhanças da urbe de Guimarães, tudo está correto. Bate 

vento ameno por corretivos que desembocam em planícies ribeiradas. O sonho do Sol é se 

pôr, já que cansado estava de iluminar tal pedaço de terra tranquila. Fazia verão nessa época 

pelas plagas oeste da península Portogalense. Foi quando o marquês de Santo Tirso, fincado 

                                                           
84 São, exatamente, 1.169.067 palavras. 
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em seu castelo, nem a três léguas de Barcelos, desmontando de corcel zaino com sela 

marroquina, enviou a mensagem por alguém de confiança. 

 

Para finalizarmos esta seção, ratificamos que formamos um corpus constituído por 

uma parte diacrônica – disposta no anexo I – e por uma parte sincrônica – disposta nos anexos 

II e III. Nossas fontes de pesquisa constam em três sites eletrônicos: 

www.corpusdoportugues.org, para os dados diacrônicos, e www.g1.globo.com e 

www.odia.ig.com.br, para os dados sincrônicos. Para esta tese, selecionamos, ao todo, 406 

dados de uso de “foi quando”.  

 

3.2 Procedimentos de análise 

  

 Como vimos expondo no decorrer do trabalho, objetivamos analisar os diferentes 

padrões de uso de “foi quando”, observando, à luz da Linguística Funcional Centrada no uso – 

LFCU, os graus de gramaticalidade sincrônica bem como o processo de mudança diacrônica a 

partir do estudo de “foi quando” nos contextos, conforme Heine (2002)85. Trata-se de uma 

perspectiva, portanto, pancrônica. 

 Nossa opção pela LFCU se justifica não só pelo fato de propormos uma análise com 

base em dados de uso, lançando mão de conceitos advindos do Funcionalismo Linguístico, 

como também pelo fato de nos apoiarmos nos estudos que compõem a Gramática das 

Construções, conforme destacamos no capítulo de Fundamentação Teórica. Entendemos que 

esse suporte teórico nos possibilita analisar os usos de “foi quando” com muito rigor. 

 No que se refere ao estudo dos contextos, trabalhamos na análise dos padrões de uso 

de “foi quando”, basicamente, com três contextos propostos por Heine (2002): contexto 

inicial, contexto ponte e contexto de mudança. Ressaltamos que o estudo dos contextos é 

realizado nesta pesquisa na perspectiva de construcionalização gramatical, proposta por 

Traugott e Trousdale (2013). 

 Desse modo, entendemos o contexto como um ambiente linguístico amplamente 

construído, incluindo propriedades sintáticas, morfológicas, fonológicas, semânticas, 

pragmáticas e discursivas, conforme propõem Traugott e Trousdale (2013). Assim, em cada 

um dos contextos estudados no capítulo de análise, buscamos elencar características do uso de 

“foi quando” em cada uma dessas propriedades, considerando sintaxe, morfologia e fonologia 

                                                           
85 Em alguns momentos recorremos a Diewald (2002). 
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como propriedades da forma; e semântica, pragmática e discurso como propriedades do 

significado.  

 Esse tipo de abordagem vai ao encontro de um dos pontos centrais do estudo da 

construcionalização gramatical: considerar igualmente forma e significado. Somente 

considerando a mudança nesses dois polos é possível atestar a construcionalização, que diz 

respeito à criação de um pareamento formanova-significadonovo, conforme Traugott e Trousdale 

(2013). Assim, analisamos, nos contextos, as mudanças construcionais que ocorrem tanto no 

polo da forma quanto no polo do significado, considerando que a mudança em pequenos 

passos, os reajustes, as neoanálises que ocorrem nos dois polos dentro dos contextos levam à 

construcionalização gramatical de “foi quando” como um conector. 

 A partir do momento em que flagramos a construcionalização gramatical, estudamos a 

microconstrução “foi quando”, nos termos de Traugott (2008), considerando seu caráter 

multidimensional, conforme Croft (2001). Neste sentido, utilizamos o modelo de 

correspondência simbólica entre as propriedades da forma e do significado, proposto por 

Croft (2001), para analisarmos a microconstrução “foi quando” e suas instanciações de uso 

que demonstram, através dos constructos presentes em nosso corpus, a existência de três 

subfunções conectoras. Esse modelo foi apresentado no capítulo de fundamentação teórica e é 

repetido abaixo: 

 
   

   Propriedades sintáticas          CONSTRUÇÃO 

   Propriedades morfológicas           FORMA 

   Propriedades fonológicas 

 

                      ELO DE CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 

 

   Propriedades semânticas 

   Propriedades pragmáticas                        SENTIDO (Convencional) 

   Propriedades discursivo-funcionais 

  

Figura 1: Modelo da estrutura simbólica de uma construção na Gramática de Construção Radical (Croft 2001: 
18; Croft & Cruse 2004: 258) 

 

 Adotamos, desse modo, uma análise baseada na interseção da teoria funcionalista – 

com foco no estudo dos contextos – e da gramática das construções – com foco na perspectiva 

de construcionalização – LFCU. Entendemos que o estudo de “foi quando” nos contextos nos 
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permite observarmos as mudanças que resultam na construcionalização gramatical de “foi 

quando” como um conector. 

 O capítulo de análise dos dados é dividido em três grandes seções, já que dividimos os 

dados selecionados para a análise em três padrões de uso. Em cada uma das três seções que 

compõem esse capítulo, tratamos de um padrão de uso de “foi quando”, individualmente. 

Buscamos caracterizar os três padrões, justificando a representação que fizemos de cada um e 

relacionando-os aos contextos, propostos por Heine (2002).  

 Na análise de cada um dos padrões de uso, ressaltamos as principais características de 

cada um deles na tentativa de deixarmos evidentes as diferenças entre eles. No entanto, é 

importante destacarmos que esses três padrões não são tratados nesta pesquisa como 

categorias estanques. O padrão II, por exemplo, representa um contexto híbrido – o contexto 

ponte – logo, esse padrão apresenta características tanto do padrão I como do padrão III. 

 Buscamos, portanto, definir cada um dos padrões, acusando as diferenças entre eles e 

procurando caracterizar o contexto de atuação de cada um; todavia, reconhecemos que a linha 

que os separa é bastante tênue, principalmente no que se refere ao padrão II. Podemos dizer 

que os padrões I e III apresentam características que lhes são mais representativas, mas o 

padrão II é um estágio que fica no meio do caminho, entre o I e o III. 

 No que se refere ao padrão III, ressaltamos, ainda, que ele apresenta três subfunções 

conectoras, representadas da seguinte maneira:  

 

a) [foiquandoconector de sequencialidade]; 

b) [foiquandoconector lógico]; 

c) [foiquandoconector argumentativo]. 

 

 Ratificamos que as três subfunções constituem o mesmo grupo ou padrão – o padrão 

III. Sendo assim, apresentam características que são comuns às três subfunções. Mostramos, 

no capítulo de análise, que as diferenças entre elas ocorrem apenas no polo do significado, 

especificamente na propriedade semântica.  

 É importante mencionarmos, ainda, que verificamos, em alguns dados menos 

prototípicos, certo imbricamento, principalmente, no que se refere às subfunções a e b acima. 

São casos em que as relações de causa e consequência, que caracterizam o conector lógico, 

confundiam-se com a própria sequencialidade temporal. Como a relação de causa e 

consequência decorre, muitas vezes, da organização dos eventos em sequência temporal, 

conforme Neves (2011), identificamos esse imbricamento, já que não era possível identificar 
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se havia, de fato, causa e consequência, ou apenas sequencialidade. Nesses casos, 

consideramos a atuação de “foi quando” como conector de sequencialidade.  

 No que se refere aos dados transcritos, procuramos prover o leitor desta tese de um 

material mínimo que pudesse oferecer as inferências necessárias à interpretação do dado. Os 

dados que compõem nosso corpus foram utilizados desde a introdução desta tese para 

ilustração de nossas afirmações. Todos os dados estão numerados em uma sequência 

numérica crescente, alinhados mais à direita, em espaço simples e em fonte mais reduzida do 

que a do corpo do texto.  

 Além disso, destacamos o uso de “foi quando” em negrito e sublinhado para 

facilitação do trabalho do leitor. Sinalizamos as fontes e algumas informações adicionais entre 

parênteses, logo após a apresentação do dado. No que se refere às notícias, indicamos as datas 

de publicação, além da fonte; e no que se refere aos textos extraídos do Corpus do Português, 

indicamos o título do texto, o nome do autor – quando identificado – o gênero e o século. 

 No que se refere aos dados diacrônicos, acatamos, de certa forma, a divisão do 

português em períodos, conforme Camara Junior (1979, p.18). Assim, consideramos período 

arcaico, do século XIII ao XV. Entendemos que o período moderno se inicia no século XVI, 

conforme propõe o referido autor, porém consideramos que esse período se encerra no século 

XIX. Os séculos XX e XXI são considerados, nesta pesquisa, período contemporâneo. 

 Após caracterizarmos nosso corpus e indicarmos nossos procedimentos de análise, 

avançamos a etapa seguinte de nosso trabalho, que consiste na análise efetiva dos dados. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

   

Analisamos 406 dados de uso de “foi quando”, coletados de três fontes: Corpus do 

Português, Portal Globo de notícias e Jornal O Dia online, que nos permitiram uma visão 

pancrônica do fenômeno estudado. Desse quantitativo geral, contamos com 164 ocorrências, 

distribuídas ao longo dos séculos XIII a XX, coletadas no Corpus do Português, e 242 

ocorrências coletadas em notícias publicadas pelo Portal Globo e pelo Jornal O Dia online na 

sincronia atual.  

Constatamos, através da análise desses dados, que os usos de “foi quando” se 

apresentam, basicamente, em três padrões, os quais são representados da seguinte forma, 

conforme viemos destacando ao longo do trabalho:  

 

I – [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante];  

II – [foi verb.copulativo [quandoadv.relativo]]; 

III – [foiquandoconector]. 

 

Analisamos os dados correspondentes a cada um desses padrões de acordo com os 

tipos de contexto que mostram o processo histórico de micromudanças de “foi quando”: 

contexto inicial, contexto ponte e contexto de mudança, conforme proposta de Heine (2002), 

em perspectiva de construcionalização gramatical, de acordo com Traugott e Trousdale 

(2013). 

Para tanto, dividimos este capítulo em três grandes seções, dedicando-nos ao 

tratamento de cada um dos três padrões de uso de “foi quando” em uma seção individual. Em 

cada seção, destacamos, inicialmente, a definição e a representação do padrão; e, em seguida, 

o contexto de atuação de cada um desses padrões de uso, de acordo com Heine (2002) e com 

alguns apontamentos de Diewald (2002), trazendo o levantamento quantitativo, seguido da 

análise qualitativa de vários dados retirados de nosso corpus.  
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Ao tratarmos dos contextos, analisamos as micromudanças que compõem a rota de 

construcionalização gramatical de “foi quando”, observando, atentamente, as mudanças 

construcionais ocorridas tanto no polo da forma como no polo do significado, bem como a 

atuação dos mecanismos de neoanálise, subjetivização e intersubjetivização no processo de 

mudança. Ao final da última seção, trazemos uma proposta de enquadramento de “foi 

quando” como uma microconstrução em níveis construcionais, conforme Traugott (2008), 

apresentando, por hipótese, outras microconstruções criadas por analogização. 

 

4.1 Padrão I – [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante] 

  

Esta seção é dedicada à caracterização do padrão I. O objetivo é apresentar o referido 

padrão, justificando a maneira como consideramos cada um dos elementos da expressão “foi 

quando” e destacando as propriedades que caracterizam o contexto no qual a atuação de “foi 

quando” no padrão I se insere. 

Para isso, começamos, na subseção 4.1.1, com a definição e representação do padrão. 

Devido ao fato de os itens “foi” e “quando” apresentarem uma leitura bastante composicional 

e mais concreta no padrão I, observamos o papel de cada um desses itens no processo de 

articulação textual, valendo-nos, principalmente, dos conhecimentos advindos da Tradição 

Gramatical. Nesta subseção, justificamos a maneira como consideramos os itens “foi” e 

“quando”, que nos conduziu à seguinte representação do padrão I: [foiverb.ligação] e 

[quandoadv.integrante]. São analisados, nesta subseção, alguns dados de nosso corpus, coletados 

de notícias na sincronia atual. 

Já na subseção 4.1.2, observamos as propriedades que definem o contexto inicial da 

mudança, conforme Heine (2002). Para tanto, trazemos o levantamento geral de dados 

referentes ao padrão I, analisando exemplos de uso representativos de todas as sincronias nas 

quais encontramos uso do padrão I. Na medida em que vamos analisando os dados, montamos 

um panorama do contexto inicial da mudança de “foi quando”. Trata-se de um contexto 

habilitador de mudanças que conduzem à construcionalização gramatical de “foi quando” 

como conector. 

 

4.1.1 Definição e representação 

 

Destacamos, inicialmente, um exemplo que ilustra o padrão I – [foiverb.ligação] e 

[quandoadv.integrante], extraído de uma notícia publicada pelo Portal Globo: 
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(16) Para Terezinha, mãe de Durval, o pior dia do doloroso tratamento foi 
quando os médicos falaram que Durval podia perder uma das pernas. A 
cirurgia não foi necessária mas ele ainda não recuperou totalmente os 
movimentos. Apesar dos ferimentos e do trauma do acidente, o motorista 
se considera um vencedor e afirma que o desafio é voltar a trabalhar. 
(Portal Globo, publicado em 10/06/2011, 19h22) 

 

 De modo geral, os exemplos desse primeiro padrão se aproximam da articulação 

oracional entre o que a tradição denomina oração principal e oração subordinada substantiva. 

No exemplo (16), consideramos a oração “o pior dia do doloroso tratamento foi” uma oração 

principal e a oração “quando os médicos falaram [...]” uma oração subordinada substantiva 

predicativa, mesmo sendo esta iniciada pelo advérbio “quando”, com semântica temporal. 

Nessa perspectiva, “foi” é um verbo de ligação, uma vez que liga sujeito a predicativo. 

 O primeiro ponto que destacamos é o fato de considerarmos orações iniciadas por 

“quando” como orações predicativas no padrão I. De acordo com Bechara (2004, p. 485), “a 

oração substantiva predicativa introduzida pela conjunção complementa, na maioria das 

vezes, o verbo ser. Ex.: A verdade é que não ficaremos aqui.” No entanto, Bechara (2004, p. 

465) apresenta, também, orações subordinadas resultantes de substantivação que não precisam 

do transpositor86 que. São elas as orações interrogativas e as exclamativas, que podem ser 

iniciadas por pronomes e advérbios desses valores semânticos, como qual, quem, por que, 

como, quanta etc. Ex.: “Não adivinhava quanta alegria nos causou”.  

 Entendemos que no caso da atuação de “foi quando” no padrão I, também temos uma 

oração substantiva predicativa não iniciada pelo que, mas sim pelo advérbio quando, 

conforme pudemos ver no exemplo (16) acima. 

 Neves (2011, p. 335) reforça essa visão, visto que a autora assume que as orações 

substantivas podem, quanto ao modo de conexão, vir justapostas, iniciadas por palavras 

interrogativas ou exclamativas. A autora lista como exemplos casos em que as subordinadas 

substantivas apresentam a função de objeto direto87. Consideramos que o mesmo pode ocorrer 

com as substantivas em outras funções, como a predicativa iniciada por “quando”, nos dados 

que compõem o padrão I. 

 Outro ponto que destacamos é a relação estabelecida pelo verbo ser entre sujeito e 

oração predicativa. Muitos estudiosos incluem tanto a relação de predicação por meio de um 

                                                           
86 Conforme já foi dito, Bechara (2004) considera todas as conjunções subordinativas como transpositores. 
87

 Exemplos listados pela autora: “Diz COMO aconteceu a desgraça. (B); Ensinara aos pequenos COMO 
preparar alguns refrescos de frutas. (GT); Não quero que perceba QUANTO sofri. (A); Sei QUANDO a briga 
está perdida. (CH); Serpa, atento, perguntou POR QUE ele omitira aquilo no inquérito. (AFA)” (Neves, 2011: 
335) 
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atributo, como a relação de identidade entre sujeito e predicativo, mediadas pelo verbo ser, 

entre as orações substantivas predicativas. Neves (2011, p. 337), por exemplo, mostra que o 

verbo de ligação pode instaurar uma relação de identidade entre o sintagma nominal sujeito e 

a oração que o sucede, como se pode ver nos seguintes exemplos apresentados pela autora: 

“Seu grande PROGRAMA é ficar ali, à tardinha, vendo televisão” ; “Tua SORTE foi ter 

encontrado Tião”. Neves (2011, p. 337) acrescenta, ainda, que, nesses casos, o sintagma 

nominal sujeito não é de qualquer tipo: “ele não remete a um referente objetivo, mas indica 

uma ação mental, ou uma atitude, ou ainda simplesmente um conceito, cujo significado seja 

correspondente ao de uma oração”. 

 Entendemos que essa relação de identidade ocorre nos casos que constituem o padrão  

I – [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante], como se pode ver nos exemplos (17) e (18) abaixo: 

 

(17) A apresentação, feita durante o evento Expo Comm Wireless Japan, 
exibiu a leitura de artigos de jornal em japonês sendo traduzidas para inglês 
com alguma eficiência. Mas o grande momento foi quando duas 
funcionárias da companhia ensaiaram uma conversa com smartphones 
utilizando a ferramenta. Claro que houve certo delay (ou seja, atraso na hora 
da resposta), mas o conceito se mostrou perfeitamente utilizável. (Portal 
Globo, publicado em 01/06/2011, 09h01)  
 
(18) Segundo ela, o menino, com 14 anos à época, foi internado em 
enfermaria de custódia, com três maiores baleados. Outro momento tenso foi 
quando a defesa do PM Edilberto Barros do Nascimento acusou a 
promotora Julia Costa da Silva de induzir respostas da mãe. “O senhor para 
me interromper precisa me pedir licença”, disse a promotora para o 
advogado Antônio Carlos de Oliveira. Ele bateu a mão na mesa: “Não 
preciso, não”. (Jornal O Dia, publicado em 19/03/2012, 16h38)  

 

 No exemplo (17), o sintagma nominal sujeito “O grande momento” é identificado na 

oração predicativa“quando duas funcionárias da ensaiaram uma conversa com smartphones 

utilizando a ferramenta”. O referido “momento” é identificado ou ilustrado na oração iniciada 

por “quando”, por intermédio do verbo ser, considerado de ligação. O mesmo ocorre em (18): 

o sujeito “Outro momento tenso” é identificado na oração “quando a defesa do PM Edilberto 

Barros do Nascimento acusou a promotora Julia Costa da Silva”. 

 Castilho (2010) não trabalha com o rótulo “subordinadas predicativas” e, como vimos 

no capítulo de revisão da literatura, distingue, no nível da sentença simples, os casos em que 

há atribuição de características dos casos em que há uma relação de identidade, considerando 

o primeiro como sentenças atributivas e o segundo como sentenças equativas. Em ambos os 
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casos a mediação é realizada pelo verbo ser. De acordo com a visão de Castilho (2010), temos 

uma relação equativa nos dados que compõem o padrão I: 

 

(19) Um dos pontos altos da apresentação foi quando cantou em árabe uma 
estrofe de uma canção de Fairuz, considerada a melhor cantora do Líbano 
[...].  (Portal Globo, publicado em 26/05/2011, 21h40) 

 

 Nesse caso, seria possível a inversão: Quando cantou em árabe [...] foi um dos pontos 

altos da apresentação – o que atesta a relação de identidade entre as porções textuais, 

conforme propõe Castilho (2010). 

 Azeredo (2008, p.p. 315-316) mostra que o verbo de ligação ser apresenta grande 

versatilidade, permitindo, assim, que “um mais variado grupo de estruturas participe da 

relação sujeito-predicativo”. Ex.: “Minha maior preocupação é quando preciso dirigir à 

noite”. Nesse exemplo, é possível verificarmos a relação de identidade entre sujeito e 

predicativo. Ademais, o autor evidencia que nem sempre a oração predicativa é iniciada pela 

conjunção integrante que. Azeredo (2008, p. 316) destaca que elas podem ser iniciadas, por 

exemplo, pelas palavras quem e quando. Ex.: “O prêmio é de quem possui o bilhete. / Estas 

fotografias são de quando meu avô era alfaiate”. Os exemplos mostrados pelo autor 

apresentam muito em comum com nossos dados que compõem o padrão I, nos quais temos, 

em nossa análise, uma oração predicativa iniciada pelo advérbio “quando”. 

 Na verdade, o conjunto das orações predicativas é bastante amplo, conforme destaca 

Rodrigues (2001), que trabalha com a prototipicidade das orações predicativas. A autora 

mostra que as predicativas podem ser descritas com base em uma hierarquia representada por 

estruturas [+ prototípicas] e [- prototípicas]. Através dessa hierarquia, a autora assinala como 

as predicativas podem se organizar de diferentes formas. A partir da teoria dos protótipos, 

conforme Taylor (1989), Rodrigues (2001, p. 198) estabelece quatro atributos que 

caracterizam as estruturas predicativas [+ prototípicas]: 

 

(I) A oração matriz, na qual a predicativa está encaixada, apresenta seu 
sujeito na forma de um SN cujo núcleo é um nome que possui o traço [- 
animado]; 
(II) A predicativa ocorre na forma não-finita; 
(III) O verbo da matriz é o verbo ser que ocorre na P3 do tempo presente do 
modo indicativo; 
(IV) A oração predicativa ocupa a posição à direita do verbo da matriz. A 
estrutura prototípica é SN + V (ser) + predicativa. 

  



110 

 

 De acordo com a autora, a presença de um número maior de atributos em uma oração 

predicativa caracteriza a estrutura [+ prototípica]. Por outro lado, para se identificar a 

estrutura [- prototípica], não é necessário que todos os atributos sejam negados. Para a autora, 

basta que apenas um atributo seja negado para uma oração ser considerada [- prototípica]. De 

acordo com Rodrigues (2001, p. 200), “os dados mostram que as predicativas [- prototípicas] 

ora negam um atributo, ora outro, mas jamais todos. Isso revela que a categoria                   

[- prototípica] é formada por estruturas diferenciadas entre si, formando um conjunto 

heterogêneo”. Dentre os exemplos que compõem esse grupo heterogêneo, Rodrigues (2001, 

p. 201) apresenta um caso parecido com os dados do padrão I – [foiverb.ligação] e 

[quandoadv.integrante]. Eis o exemplo: “Geralmente, o certo é quando tem cardume”. Nesse 

caso, Rodrigues (2001) ressalta que a oração encaixada apresenta valor temporal. Na visão da 

autora, seria, portanto, uma predicativa com valor temporal, ou seja, uma predicativa              

[- prototípica]. 

 No que se refere à atuação de “foi quando” no padrão I, verificamos a negação dos 

atributos (II) e (III), já que a predicativa, nesses casos, ocorre na forma finita e o verbo ser no 

tempo pretérito perfeito do modo indicativo. Por outro lado, os atributos (I) e (IV) são 

contemplados, visto que nos dados correspondentes ao padrão I o núcleo do sujeito possui o 

traço [- animado] e a predicativa ocupa a posição à direita do verbo, como podemos ver no 

exemplo abaixo: 

(20) Um dos momentos mais comentados na audiência de ontem foi quando 
um dos PMs responsáveis pela prisão, tenente Ronald Cadar, do BPChoque, 
disse que foram apreendidos com Nem 35 saquinhos de leite em pó 
desnatado. (Jornal O Dia, publicado em 09/03/2012, 22h10) 

 

 Diante do exposto, consideramos as orações iniciadas por “quando” no padrão I 

representativos de orações predicativas [- prototípicas]. Nesse caso, o sujeito, normalmente, é 

um SN cujo núcleo é um substantivo com semântica temporal, como “momento” ou “dia”, o 

que implica o fato de a predicativa ser iniciada por “quando”. Esse núcleo do sujeito 

geralmente está qualificado, apresentando-se com complemento à direita; e o verbo ser, 

atuando em sequência tipológica narrativa, apresenta-se no pretérito perfeito, como um verbo 

de ligação, conforme podemos ver nos exemplos (21) e (22): 

 

(21) Dallas Wiens, 26, sofreu uma queimadura que o desfigurou em 2008. 
Há dois meses, ele foi submetido a uma cirurgia de 15 horas para ganhar 
uma cara nova. Ele disse que, desde então, o momento mais gratificante foi 
quando encontrou sua filha. 
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“Ela ficou maravilhada. Ela disse: 'Papai, você está tão bonito'”, disse Wiens 
numa entrevista coletiva no Hospital Brigham and Women's, ligado à 
Universidade Harvard, em Boston. (Portal Globo, publicado em 09/05/2011, 
19h10)  
 
(22) O pior momento de Loco foi quando sua cobrança de pênalti, na 
semifinal da Taça Guanabara, parou nas mãos do goleiro Diego Cavalieri, do 
Fluminense. Antes desta decisão, o atacante sofreu um estiramento muscular 
na coxa direita e chegou a desfalcar o Botafogo contra o Macaé. (Jornal O 
Dia, publicado em 12/03/2012, 09h29) 
 

 Em ambos os exemplos o núcleo do sujeito é a palavra “momento”. No exemplo (21), 

esse núcleo está qualificado positivamente: “o momento mais gratificante”, e no exemplo 

(22) negativamente: “o pior momento de Loco”. Ambos os sujeitos são identificados através 

de uma relação de identidade nas orações predicativas. Assim, é possível dizer que as orações 

predicativas iniciadas por “quando” em (21) e (22) remetem aos sujeitos das respectivas 

orações matrizes, identificando-se com eles, por intermédio do verbo ser, de ligação.  

 Assumimos que, nos dados que compõem o padrão I, conforme exemplificado acima, 

o verbo ser funciona como um verbo de ligação e o advérbio quando funciona da mesma 

forma que uma conjunção integrante: um elo entre as orações. No entanto, “quando” 

apresenta valor de um advérbio com semântica temporal, que não pode ser ignorado. Assim, 

consideramo-lo um advérbio com função integrante, que introduz uma oração subordinada 

predicativa [- prototípica] com valor semântico temporal. 

 Desta forma, ressaltamos que, no padrão I – [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante], os itens 

“foi” e “quando” podem ser analisados como elementos independentes, em contexto menos 

esquemático e mais composicional, conforme detalharemos na próxima seção. Pudemos 

observar que cada um exerce uma função no processo de articulação textual, que se dá em 

nível oracional. Por esse motivo, representamos cada item em um colchete distinto. Trata-se 

de uma maneira de sinalizar que cada um dos itens representa uma forma que atua com 

determinada função ou significado no texto.  

 

4.1.2 Contexto inicial 

 

Consideramos que os dados correspondentes ao padrão I – [foiverb.ligação] e 

[quandoadv.integrante] – representam o contexto inicial, proposto por Heine (2002), já que tais 

dados se apresentam em um contexto natural ou tipicamente utilizado, caracterizado como 

menos esquemático ou mais concreto. Um fato que ilustra os dados do padrão I como usos 

que atuam nesse contexto inicial é a leitura composicional dos elementos “foi” e “quando”, 



112 

 

que apresentam no texto, cada um, sua função ou significado, o qual, de acordo com Heine 

(2002), pode ser considerado fonte ou “natural”. Outro fato é que, em nossa pesquisa 

diacrônica, o uso de “foi quando” no padrão I remonta ao século XIII, representando o 

modelo de uso mais antigo no corpus. Foram encontrados dados deste padrão ao longo de 

todos os séculos estudados.  

Em nosso corpus, encontramos 51 dados (31%) de uso de “foi quando” no padrão I – 

[foi verb.ligação] e [quandoadv.integrante], ao longo dos séculos XIII a XX, pesquisados no Corpus do 

Português, conforme tabela 1 abaixo; e 80 dados (33%) coletados nas notícias publicadas pelo 

Portal Globo e pelo Jornal O Dia online, conforme tabela 2 abaixo:  

 

Contextos Séc. 
XIII 

Séc. 
XIV 

Séc. 
XV 

Séc. 
XVI 

Séc. 
XVII 

Séc. 
XVIII  

Séc. 
XIX 

Séc. 
XX 

 
TOTAL 

Contexto 
inicial 

6 7 9 1 1 4 9 14 51 
(31%) 

Contexto 
ponte 

0 2 0 1 0 1 6 13 23 
(14%) 

Contexto de 
mudança 

0 0 0 0 0 0 11 79 90 
(55%) 

TOTAL 6 9 9 2 1 5 26 106 164 
(100%) 

Tabela 1: Representação quantitativa dos dados diacrônicos, coletados no Corpus do Português, 
distribuída ao longo dos séculos pesquisados, com destaque para o contexto inicial. 
 

Contextos Portal Globo 
Séc. XXI 

Jornal O Dia 
Século XXI 

TOTAL 

Contexto inicial 26 (23%) 54 (41%) 80 (33%) 

Contexto ponte 17 (15%) 24 (19%) 41 (16%) 

Contexto de mudança 70 (62%) 51 (40%) 121 (51%) 

TOTAL 113 (100%) 129 (100%) 242 (100%) 

Tabela 2: Representação quantitativa dos dados sincrônicos, coletados nas notícias, distribuída de 
acordo com as duas fontes pesquisadas, com destaque para o contexto inicial. 
 

 De acordo com a tabela 1, atestamos usos de “foi quando” em todas as sincronias 

pesquisadas, no que se refere ao contexto inicial. E, neste caso, mesmo sendo encontrado 

apenas um dado em algumas sincronias, trata-se de um dado importante tendo em vista a 

dificuldade, já mencionada no capítulo de metodologia, em se trabalhar com corpora 

diacrônicos. O fato de termos encontrado dados ao longo de todos os séculos no contexto 

inicial – o que não ocorre nos outros contextos – nos permite dizer que se trata do contexto 

mais antigo, que é fonte para a proliferação de implicaturas, as quais dão origem às mudanças 
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na rota de construcionalização gramatical de “foi quando”. A tabela 2 nos mostra que esse 

contexto persiste na sincronia atual, apresentando uma frequência de uso bastante semelhante 

à frequência encontrada nos dados diacrônicos. 

A fim de montarmos um panorama do contexto inicial da rota de construcionalização 

gramatical de “foi quando”, apresentamos e analisamos vários dados que compõem o    

padrão I. Observamos a maneira como os dados se apresentam ao longo das sincronias, 

fazendo apontamentos que caracterizam esse contexto. Começando pelo período arcaico 

(séculos XIII, XIV e XV), encontramos, no século XIII, seis dados de uso de “foi quando” em 

Cantigas de Escárnio e Maldizer e Cantigas de Santa Maria. Segue um exemplo: 

 

(23) Aver non poderia lagrimas que chorasse quantas chorar querria, se 
m'ante non nenbrasse como Santa Maria viu con que lle pesasse do Fillo que 
avia ante que a levasse. Un daquestes pesares foi quando a Egito fugiu polos 
millares, segund' achei escrito, dos minïos a pares, que Erodes maldito fez 
matar a logares por seu rein' aver quito. O segundo foi quando seu Fill' ouve 
perdudo tres dias, e cuidando que judeus ascondudo llo tlian, e osmando que 
morto ou traudo foss', e por el chorando, ant' ela foi vïudo. (Corpus do 
Português – Cantiga de Santa Maria 3, século XIII)  

 

No exemplo (23), temos duas ocorrências de “foi quando” no padrão I. A Cantiga trata 

dos pesares por quais passou Santa Maria e a identificação dos dois primeiros pesares é feita 

através do uso de “foi quando”:  

 

a) “Un daquestes pesares foi quando a Egito fugiu polos millares,” 

b) “O segundo [pesar] foi quando seu Fill' ouve perdudo tres dias,” 

 

Em ambos os casos, temos, na primeira oração, sujeitos com semântica temporal – já 

que os pesares significam momentos de sofrimento ou dor – e o verbo ser, de ligação. Esse 

verbo liga os sujeitos às orações predicativas [- prototípicas] com valor temporal, iniciadas 

pelo advérbio “quando” com função integrante. Há entre as duas orações de cada ocorrência 

uma relação de identidade, já que o pesar é identificado na oração iniciada por “quando”. As 

orações iniciadas por “quando” são as porções textuais que recebem maior destaque ou relevo 

informacional por trazerem uma informação ainda não apresentada no texto. 

Encontramos, também, a utilização de “foi quando”, padrão I, na identificação do 

momento que ilustra o quinto pesar na referida Cantiga: 

 



114 

 

(24) Do quarto foi coitada u seu Fillo velido viu levar a pesada cruz, e el mal 
ferido d'açoutes e messada a barva e cospido, e a gent' assûada sobr' el en 
apelido. O quinto pesar forte foi quando o poseron na cruz e por conorte 
azed' e fel lle deron; (Corpus do Português – Cantiga de Santa Maria 3, 
século XIII)  

 

Em (24), assim como em (23), temos uma leitura bastante composicional dos 

elementos “foi” e “quando”, já que cada uma das formas cumpre uma função no texto.  

As outras três ocorrências, dentre as seis encontradas no século XIII, apresentam uma 

estrutura um pouco diferente dos exemplos anteriores. Essa estrutura apareceu nos três 

séculos do período arcaico – XIII, XIV e XV. São casos em que o sujeito é preenchido pelo 

pronome “esto” – isto/isso. Segue um exemplo de cada um dos séculos: 

 

(25) Esta cantiga fez Dom Gonçalo Anes do Vinhal ao infante Dom Anrique 
porque diziam que era entendedor da rainha Dona Joana, sa madrasta, e esto 
foi quando el rei Dom Afons’o pôs fora da terra. Sei eu, donas, que deitad’é 
d’aqui do reino já meu amigu’e nom sei como lhi vai, mais quer’ir a el rei, 
chorar-lh-ei muito e direi-lh’assi: V5 por Deus, senhor, que vos tam bom rei 
fez, perdoad’a meu amigu’esta vez. (Corpus do Português – Cantigas de 
Escárnio e Maldizer, século XIII)  
 
(26) E estes doos que os nõ fezessem ena maneyra que os das outras gëtes 
desasperadaos & usauã a ffazer në sse trabalhassem en desffazer a nobre 
fegura & aposta do homë que elle fezera aa ssa ymagë & aa ssa semelhança 
E depoys quando ueo nostro senhor ihesu xpisto que tolheu os erros & a 
cuguidades deste mûdo en que os homës viuiam. E deffendeu outrossy ena 
ley noua que nõ fezessem doo polos mortos E esto foy quando rressuçiotu o 
filho da uiuua que disse que nõ chorassem por elle E outrossy quando 
rressucitou a filha do principe da ssignagoga que mandou que deytassem da 
casa hu jazia morta todos os que faziã doo por ella E nõna quis ante 
rressucitar. E por esto nos deu aa entëder que lhy nõ prazia dos doos.  
(Corpus do Português – Primeyra Partida, Afonso X, Texto legislativo - 
“Código legal”, século XIV)  
 
(27) et criarõ Tare et sua moller este fillo, encobrindóó toda via quanto 
podiam Et despoys que foy Abraã moço grandezillo, el rrey tyrou odecreto 
que avia posto et dado da morte dos nenos; et asegurousse Tare, et esto foy 
quando o sol foy posto, et tyrou sua moller et seu fillo da coua; et quando 
forõ fora da coua, catou Tare ao çeo et vio aestrella de Jupiter estar sobrela 
cabeça de Abraã; (Corpus do Português – General estória, Afonso X e seus 
colaboradores, texto historiográfico, século XV)  
 

 

Nos três exemplos acima, o sujeito é representado pelo pronome “esto”, que é 

esvaziado semanticamente, usado de maneira anafórica, ou seja, retomando eventos 

apresentados na porção textual anterior. No exemplo (25), o pronome “esto” retoma o fato de 

Dom Gonçalo do Vinhal ter escrito a referida cantiga porque, conforme diziam, ele era 
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entendedor da rainha Dona Joana. Tudo isso [esto] “ foi quando el rei Dom Afons’o pôs fora 

da terra”. No exemplo (26), o pronome “esto” retoma o fato de ter sido decretada uma lei 

nova que não permitia fazer “doo” pelos mortos. Tudo isso [esto] “ foy quando rressuçiotu o 

filho da uiuua que disse que nõ chorassem por ele”. No exemplo (27), o pronome “esto” 

retoma, mais especificamente, o fato de Tare ter sido “assegurado/ segurado”. Isso [Esto] “ foy 

quando o sol foy posto, et tyrou sua moller et seu fillo da coua”. Encontramos nove dados 

desse tipo somente no período arcaico: três no século XIII, quatro no século XIV e duas no 

século XV88.  

 Observamos que nesses casos a relação de identidade não é tão evidente, já que não 

temos um SN com semântica temporal na posição de sujeito que se identifique com o evento 

que figura na oração iniciada por “quando”. Isso acontece porque o sujeito é representado 

pelo pronome “esto”, que é esvaziado semanticamente e retoma um ou mais eventos da 

porção textual anterior. Interpretamos esses dados como uma demonstração de que, naquele 

período, havia a necessidade de se preencher a posição de sujeito, antes do verbo ser, mesmo 

com um pronome anafórico, mantendo uma estrutura típica do contexto inicial, natural. O 

preenchimento da posição de sujeito conduz a uma leitura composicional dos elementos “foi” 

e “quando” acusando a falta de integração entre eles, que cumprem, cada um, a sua função, 

preservadas as fronteiras entre os constituintes. 

 Conforme propõe Heine (2002), pode haver mais de um contexto inicial em que a 

expressão se apresenta com significado fonte. Como nossa análise está calcada no contexto 

que, de acordo com Traugott e Trousdale (2013), inclui aspectos da forma e do significado em 

sentido amplo, entendemos que os exemplos (25), (26) e (27) representam o contexto inicial, 

já que nesses casos ainda se verifica, na forma, maior composicionalidade, e, no significado, 

maior analisabilidade entre os itens. Apesar de a posição de sujeito ser preenchida com um 

pronome anafórico, os elementos “foi” e “quando”, nos referidos exemplos, não constituem 

um pareamento de forma e significado, eles são lidos como itens não-integrados ou bastante 

composicionais. 

 Ressaltamos que, nos séculos XIV e XV, ainda no período arcaico, também foram 

encontrados exemplos de uso do padrão I com sujeito preenchido por SN, conforme ocorre na 

maioria dos dados do referido padrão: 

 

(28) E contã as estoryas abrevyadamente que quinze batalhas grandes fez 
Anybal desque sayu de Affrica ataa que tornou hy. A prymeira foy quando 

                                                           
88 Não foram encontradas dados desse tipo nos períodos moderno e contemporâneo. 
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destroyu Segonça, assy como ja ouvystes. A segunda foy quando destroyu 
os Franceses ënos montes Peryneos, hyndosse d'Espanha contra Roma. A 
terceyra foy quando lidou com Cipion que era consul de Roma acerca do 
ryo Teriso e foy Cepion vençudo e chagado e morrera hy senõ por que o 
tirou Cepiõ, o Mancebo, seu filho, que era entom de vinte e hûû ãnos. A 
quarta batalha foy com este meesmo Cepion, seendo consul de Roma, acerca 
do ryo Terma e foi Cepion vençudo. A quynta batalha foy a cabo desse 
meesmo ryo cõ Sepronyo, consul de Roma, e foy Sepronyo vëçudo. (Corpus 
do Português – Crônica Geral de Espanha, compilação de Pedro Afonso, 
Crônica historiográfica, século XIV)  
 
(29) E dantes morrerom muitos Egipciaãos, sem mesura, no combato do 
paaço e da torre de Phar e no cerco de Pelusa, hu Antipater, o padre de 
Herodes, entrou primeiramente. Mais a maior vingança foi quando Bruto e 
Casio matarom Cesar, seu principal imiigo, no Capitolio de Roma. Aquesto 
que nos aqui contamos -- da morte de Tholomeu e de Potem e de Achilas e 
de como foi livre Arsenoe -- fala Lucam tam breve e tam escuramente que 
nëhuû pode seer certo da verdade da estoria por cousa que el diga. (Corpus 
do Português – Vida e feitos de Júlio Cesar, tradução quatrocentista 
anônima de Li Fet des Romains, “Biografia”, século XV)  

 
  

 No exemplo (28), temos três ocorrências similares de “foi quando”. Em cada uma 

delas, há a identificação de uma batalha, dentre as quinze batalhas grandes feitas por Anybal. 

Nas três ocorrências, a relação de identidade é mediada pelo verbo ser, de ligação: 

 

a) A prymeira [batalha] foy quando destroyu Segonça 

b) A segunda [batalha] foy quando destroyu os Franceses ënos montes Peryneos, 

hyndosse d'Espanha contra Roma. 

c) A terceyra [batalha] foy quando lidou com Cipion  

 

 Nas três ocorrências acima, apesar de o núcleo do sujeito ter sido omitido, a posição 

de tema é preenchida por um SN que apresenta semântica temporal. Cada um dos SNs 

representa uma batalha, interpretada como um momento específico. As batalhas referidas nos 

sujeitos são identificadas ou ilustradas nas respectivas orações iniciadas pelo advérbio 

“quando”, com função integrante, através da mediação do verbo ser, de ligação. 

 No exemplo (29), a relação mediada pelo verbo ser representa a identificação do 

momento de maior vingança na oração iniciada por “quando”: “Mais a maior vingança foi 

quando Bruto e Casio matarom Cesar”. Trata-se, portanto, de uma relação de identidade 

entre sujeito e oração predicativa [-prototípica], ambos com semântica temporal.  

 Ressaltamos que em ambos os exemplos acima as orações predicativas ilustram 

eventos factuais que se apresentam no nível do dictum – existem no mundo concreto. Esses 
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eventos são os que recebem maior destaque. Assim, em (29), por exemplo, o fato de Bruto e 

Casio terem matado Cesar é um evento factual que apresenta maior relevo informacional na 

sequência. 

 No período moderno, do século XVI até XIX, também encontramos dados nos quais 

os itens “foi” e “quando” se apresentam em uma leitura composicional, ocorrendo cada item 

em uma oração, delimitadas as fronteiras entre os constituintes. Observamos que a marcação 

das fronteiras faz com que não se verifique, em nível fonológico, a formação de um grupo de 

força entre os itens. 

 Nos dados abaixo, a relação de identidade entre sujeito e predicativa [- prototípica], 

mediada pelo verbo ser – de ligação, acontece na medida em que a oração predicativa ilustra 

um evento, sinalizado no SN com semântica temporal que compõe o sujeito. Observemos 

alguns exemplos do período moderno: 

 

(30) Fazemovos saber que os vezinhos e moradores da villa de Manteigas e 
asy dos outros lugares que estam acerqua da Serra d'Estrella emviaram a nos 
certas pessoas agravandosse de vossos mayoraaes nam comsemtirem pastar 
sus gaados na dita serra dizendo que por quanto tynhamos feyto esmolla 
della a Nosa Senhora de Guadalupe pera suas ovelhas nam queryam que 
nella pastasse ninguem. E porque nossa tençam foy quando a dita esmola 
fezemos a Nosa Senhora darlhe aquella parte que abastase suas ovelhas 
soomente as quaaes segundo a emformaçom que temos seram atee doze mil 
cabeças e na dita serra poderam bem pastar quaremta ou cimquemta mil 
cabeças (Corpus do Português – Mosteiro de Guadalupe e Portugal, 
Autoria não identificada, Texto religioso, século XVI)  
 
(31) Mas ultimamente foy prezo Mago Irmaõ de Anibal, e este destroçado1, 
e a P. Cornélio Scipiaõ, a cujo valor, e sagacidade deveo Roma a felicidade 
da ultima victória, se deo o Nome de Africano. A ultima guerra, com que os 
Romanos deraõ fim a Carthago, foy quando esta desconcordou com 
Massinissa confederado com Roma. Entrou Cataõ Sensoriano com os 
Embaixadores em Carthago, e dissimuladamente observou suas riquezas, 
suas fortalezas, e sua nobreza, e voltando para Roma, quiz persuadir ao 
Senado, o quanto lhe convinha demolir, e acabar de huma vez aquella 
Competidora de Roma. (Corpus do Português – Promptuario historico I, 
Frei Manoel da Mealhada, Notícias da história Sagrada, ecclesiastica, 
politica, e civil, século XVIII)  
 

  

 Nos exemplos (30) e (31) acima, os sujeitos são preenchidos por SNs que representam, 

semanticamente, eventos sinalizadores de um tempo. No exemplo (30), o sujeito da oração 

com verbo ser “nossa tençam” diz respeito a um momento de tensão, que é identificado na 

oração predicativa [- prototípica], iniciada pelo “quando”. No exemplo (31), o sujeito “a 

ultima guerra” também remete a um evento situado no tempo. Essa guerra é identificada na 
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oração predicativa por intermédio do verbo ser, de ligação. Assim, ambos os sujeitos são 

ilustrados nas respectivas orações predicativas, numa relação de identidade. 

 No século XIX, encontramos alguns dados nos quais a relação de identidade se dá 

entre um sujeito, cujo núcleo é um SN com semântica temporal bastante específica, e uma 

oração predicativa [- prototípica] que ilustra o SN temporal referido no sujeito. Trata-se de 

exemplos bastante semelhantes à maioria dos dados encontrados no português 

contemporâneo, em especial aos dados encontrados nas notícias do século XXI, conforme 

destacamos na seção 4.1.1. Vejamos:  

 

(32) Por isso, se às vezes ao deitar lhe esquecia uma Salve-Rainha, fazia 
penitência no outro dia, porque temia que Deus lhe mandasse sezões ou a 
fizesse cair na escada. Mas o seu melhor tempo foi quando começou a 
tomar lições de música. A mãe tinha na sala de jantar, ao canto, um velho 
piano, coberto com um pano verde, tão desafinado, que servia de aparador. 
Amélia costumava cantarolar pela casa; e a sua voz fina e fresca agradava ao 
senhor chantre, e as amigas da mãe diziam-lhe: - Tu tens aí um piano, por 
que não mandas ensinar a rapariga? Sempre é uma prenda! olha que lhe pode 
servir de muito! . (Corpus do Português – O crime do Padre Amaro, Eça de 
Queiróz, Romance, século XIX)  
 
(33) Compreendi Nun' Álvares, contemplando as abóbadas dos Jerônimos e 
voei aos meus primeiros sonhos de escritor defronte do túmulo de 
Herculano, cuja alma esvoaça ainda por entre os capitéis da divina mesquita, 
como a branca andorinha ou o gavião branco de que fala Garrett. Por Castela 
e Santiago! por Portugal e São Jorge, meu Florindo, que um dos melhores 
momentos da minha vida foi quando pisei as terras de Afonso Henriques! E 
que rapazes! Como os 50 e tantos anos do Marquês de Franco não espantam 
a quem quer que seja! Como o Tomaz Ribeiro é moço! Como o Bordalo é 
doido! Como o Ramalho é encantador! (Corpus do Português – O Touro 
Negro, Aluísio Azevedo, Trabalhos avulsos – crônicas, cartas etc. – século 
XIX)  

 
  

 No exemplo (32), o núcleo do sujeito é a palavra “tempo”  e no exemplo (33), é a 

palavra “momento”. Trata-se de uma sinalização temporal mais específica do que aquelas em 

que temos núcleos que representam eventos situados no tempo, como “batalha”  ou “guerra” , 

conforme vimos anteriormente. Nos exemplos (32) e (33), ambos os sujeitos são preenchidos 

por SNs com semântica temporal cujos núcleos são caracterizados: “seu melhor tempo” e 

“um dos melhores momentos”. Os eventos factuais que ilustram esse tempo/ momento 

aparecem na oração predicativa, iniciada por “quando”, porção textual que recebe maior 

relevo informacional. 

 Dados que ilustram o contexto inicial também foram encontrados no período 

contemporâneo – séculos XX e XXI. Ressaltamos que o contexto inicial mostra-se um 
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contexto favorecedor ou habilitador dos padrões II e III de uso de “foi quando” que persiste 

na sincronia atual. Vejamos alguns exemplos, primeiramente, do século XX: 

 

(34) Quando eles chegaram eu não tinha mais dúvida, o diagnóstico estava 
feito, e a criança perdida. Agora fica quieto. Não adianta falar. Rodrigo 
ergueu-se, com metade da cara ensaboada, uma toalha amarrada ao pescoço. 
- Mas eu quero falar. Eu preciso falar. - Está bem. Então fala. Rodrigo 
tornou a sentar-se. - E a fase pior da doença foi quando começaram as 
contrações musculares e a coitadinha ficava na cama, rangendo os dentes. 
Tudo doía nela. A luz, o menor ruído, tudo produzia dor naquele pobre 
corpinho, até o contato com os lençóis. (Corpus do Português – O tempo e o 
vento (Parte 3, Tomo 2), Érico Veríssimo, Romance, século XX)  
 
(35) Na fazenda de um parente, cavalguei uma mula supostamente mansa e 
ela disparou comigo desarvorada, pelo meio das brenhas, sendo contida 
somente pela interferência, ou vergonha, de uma prima muito mais moça do 
que eu, menina mesmo. E assim passei vexame em campos, quadras e pistas. 
O maior deles foi quando, incompreensivelmente integrando a equipe de 
salto em distância do Colégio da Bahia nuns jogos estudantis, meu calção 
rasgou-se em pleno ar e eu estava - como direi? - desprevenido. (Corpus do 
Português –  Mantendo a forma, autoria não identificada, Notícia, século 
XX) 
 
(36) Mesmo que Dado tenha discutido e xingado Zico com adjetivos nada 
elegantes, o ponto principal desta história foi quando Dado abandonou o 
conflito e deixou Zico discutindo sozinho. Como narrou a primeira 
testemunha, “eles eram amigos e eram sempre vistos conversando 
igualmente”. Quando Dado abandonou Zico discutindo sozinho, ele quebrou 
essa igualdade. (Corpus do Português – Homicídios na periferia de Santo 
Amaro Um estudo sobre a sociabilidade e os arranjos de vida num cenário 
de exclusão, Maria Inês Caetano Ferreira, Acadêmico, Século XX) 
 

  

 Nos três exemplos, podemos observar a atuação dos itens “foi” e “quando” como 

elementos composicionais, em que o verbo ser atua como um verbo de ligação, estabelecendo 

um elo entre sujeito e oração predicativa [- prototípica] iniciada por “quando”, ambos com 

valor temporal. Ressaltamos que nos exemplos acima a oração predicativa aparece combinada 

a outra(s) oração(ões), compondo uma cena no nível do dictum que remete ao sujeito, 

ilustrando-o ou identificando-o.  

 No exemplo (34), o sujeito “a pior fase da doença” é identificado na oração 

predicativa “quando começaram as contrações musculares”. Nesse caso, o período não 

termina e tal oração é seguida por uma consequência que reflete o início dessas contrações: “e 

a coitadinha ficava na cama, rangendo os dentes”. Assim, o sujeito é identificado tanto pela 

oração predicativa como pela porção textual seguinte. Trata-se de uma sequência de eventos 

factuais que ilustram o sujeito.  
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 No exemplo (35), o sujeito “o maior deles [dos vexames]” é identificado na oração 

predicativa “quando meu calção rasgou-se em pleno ar”. Nesse caso, logo após o advérbio 

“quando” há uma explicação, posta entre vírgulas, e somente após essa explicação temos a 

predicativa. Assim, o momento vexatório é ilustrado por uma porção textual que vai além da 

oração predicativa. 

 No exemplo (36), temos um sujeito que se refere a um momento em determinada 

história ou evento: “o ponto principal desta história”. Esse sujeito é identificado na oração 

predicativa “quando Dado abandonou o conflito”. Esse evento factual que ilustra o sujeito 

ainda é reforçado pela porção textual seguinte “e deixou Zico discutindo sozinho”. 

 No que se refere aos dados do século XXI, sincronia atual, observamos a atuação de 

“foi quando” em notícias. Do total de dados coletados, encontramos uma frequência type de 

23% de usos no contexto inicial, no Portal Globo, e de 41% no Jornal O Dia, conforme tabela 

2 (p.112). Atestamos, portanto, a persistência do contexto inicial na sincronia atual.  

 No Jornal O Dia, a frequência type relativa ao contexto inicial foi maior que no Portal 

Globo. Uma possibilidade de interpretação para essa diferença pode estar no grau de reflexão 

proporcionado pelos textos de ambos os jornais. O Portal Globo apresenta notícias maiores, 

mais elaboradas e com mais riqueza de detalhes que o Jornal O Dia, que apresenta notícias 

mais curtas e pontuais, sem maiores reflexões ou detalhamentos. O padrão I é o mais básico e 

concreto, utilizado na narrativa para ilustrar ou identificar um evento que é sinalizado no 

sujeito. Logo, é mais utilizado no Jornal O Dia, cujo perfil é trabalhar com notícias mais 

curtas e pontuais, sem muito detalhamento, abstração ou reflexão. 

 Vejamos alguns exemplos da utilização de “foi quando” no contexto inicial de 

mudança, em notícias coletadas de ambas as fontes: 

 

(37) O pescador disse que a hora mais difícil foi quando viu o navio que os 
resgatou. “Chamei o pessoal correndo. Muitos não conseguiam nem andar. 
Fiquei fazendo sinal até o cara ver a gente. Percebi que ele viu e veio na 
nossa direção. Falei: agora vai. O coração disparou, veio aquele alívio. O 
navio começou a quebrar o barco. Foi bem difícil.” (Portal Globo, publicado 
em 30/06/2011, 08h48) 
 
(38) O momento mais crítico foi quando a mãe de Juan — que está no 
Programa de Proteção à Testemunha — se exaltou ao ser questionada por 
sua amizade com uma senhora chamada Janaína, conhecida como 
Ronaldinha, que foi presa recentemente acusada de envolvimento com o 
tráfico. (Jornal O Dia, publicado em 19/03/2012, 16h38)  
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 Em ambas os exemplos visualizamos a relação de identidade entre os sujeitos e 

orações predicativas, numa representação bastante prototípica do contexto inicial, conforme 

vimos ao longo da seção. Os sujeitos são representados por SNs com semântica temporal, 

cujos núcleos indicam um recorte no tempo: “hora”  e “momento”. As orações predicativas 

são representadas por eventos factuais que se apresentam no nível do dictum, como fatos 

concretos existentes no mundo, situados no tempo. 

 Nos exemplos (37) e (38), temos a utilização de “foi quando” na escrita do redator. 

Ressaltamos que também encontramos esse padrão de uso em falas dos entrevistados, 

reproduzidas nas notícias em discurso reportado, como se pode ver nos exemplos que seguem: 

 

(39) Hoje a jovem vê a família poucas vezes por ano, mas acredita que o 
amadurecimento consequente da distância valeu a pena. “Eu sinto muita falta 
da minha família, dos meus amigos, a minha vida hoje é completamente 
diferente, mas acho que está valendo a pena. O momento mais marcante de 
minha vida até hoje foi quando voltei para casa depois de ter saído pela 
primeira vez. Foi bom, mas foi triste. Senti que aquele não era mais meu 
lugar, que nunca mais seria a mesma coisa”, diz Simone. (Portal Globo, 
publicado em 10/06/2011, 08h00) 
 
(40) Antes de deixar o Brasil, Hooker assinalou o que mais a marcou na final 
do torneio nacional: a dança com as jogadoras. Depois do jogo, a equipe de 
Osasco subiu em um palco próximo à torcida e apresentou uma coreografia 
da música sertaneja "Eu quero tchu, eu quero tcha". Os passos atraíram 
olhares e flashes. 
"Posso dizer, sinceramente, que o melhor momento foi quando o time todo 
começou a dançar depois do jogo. Tinha escrito no Facebook que dançaria se 
a gente ganhasse. E no final, o time todo dançou. Isso fez o título muito 
maior", escreveu Hooker. (Jornal O Dia, publicado em 17/04/2012, 11h40) 

 

 Destacamos que a maioria dos dados revela o uso de “foi quando”, no contexto inicial, 

na escrita do redator. Dentre os dados coletados no Portal Globo, 73% dos usos figuram na 

escrita do redator e 27% em trechos de discurso reportado. No Jornal O dia online, temos 72% 

na escrita do redator e 28% em discurso reportado, conforme tabela 3 abaixo. Trata-se de um 

uso licenciado na escrita em ambas as fontes. 

 

Contexto Inicial 
Fontes Escrita do redator Discurso reportado – fala 

dos envolvidos 
Total 

Portal Globo 19 (73%) 07 (27%) 26 
(100%) 

Jornal O Dia 39 (72%) 15 (28%) 54 
(100%) 

Tabela 3: Representação quantitativa dos usos de “foi quando” em trechos escritos pelo redator e em 
trechos de discurso reportado, presentes nos dados do contexto inicial.  
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 Para finalizarmos, destacamos os pontos mais importantes sobre o contexto inicial. 

Verificamos que os dados do padrão I representam o contexto inicial de mudança de “foi 

quando”, já que encontramos esse contexto em sincronias bem distantes, com dados que 

remontam ao século XIII. Ademais, esse contexto pode ser analisado como o mais básico e o 

mais concreto, em que os itens “foi” e “quando” atuam como elementos não integrados, 

apresentando, portanto, uma leitura bastante composicional. A relação semântica temporal se 

dá através da identificação ou ilustração de um evento, geralmente factual, sinalizado no SN 

que compõe o sujeito. Nesse contexto, há a focalização do evento ilustrado na oração 

predicativa, porção textual que recebe maior destaque. Assim, através da observação tanto da 

forma como do significado, resumimos no quadro abaixo as características que representam o 

contexto inicial: 

 

Quadro 9: Características do contexto inicial da rota de construcionalização gramatical de “foi 
quando” 
 

 
 Entendemos o contexto inicial como um contexto habilitador das mudanças 

construcionais que ocorrem nos padrões II e III, tanto na forma como no significado, 

conforme detalharemos adiante. Trata-se de um contexto no qual verificamos alta 

composicionalidade entre os itens “foi” e “quando”, que se apresentam em um padrão mais 

Contexto Inicial da rota de construcionalização gramatical de “foi quando” 
FORMA 

Propriedades morfossintáticas: 
► Estrutura oracional semelhante ao período composto por subordinação – Relação entre oração 
principal e oração subordinada substantiva predicativa [- prototípica]. 
► Leitura composicional dos itens “foi” e “quando”. São estruturalmente mais frouxos atuando 
como elementos independentes: “Foi”: Verbo de Ligação; “Quando”: Advérbio com função 
integrante. 
 
Propriedade fonológica: 
► Não há formação de grupo de força. 
 

SIGNIFICADO 
Propriedades Semânticas: 
► Semântica temporal  
► Relações no nível do dictum.  
► Ilustração ou identificação de um evento factual sinalizado na indicação temporal apresentada 
no sujeito. 
 
Propriedades Pragmáticas/Discursivas: 
► Focalização do evento que aparece na oração iniciada por “quando”.  
► Frame narrativo. 
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básico e concreto, considerado, portanto, menos esquemático. Por fim, ratificamos a 

persistência desse contexto habilitador. Verificamos, através dos dados coletados ao longo dos 

séculos, que o contexto inicial persiste na sincronia atual. Assim, consideramos que o padrão I 

participa, como o padrão mais básico e concreto, de um cline de gramaticalidade ou 

gradiência sincrônica em relação aos graus de fusão e abstratização da expressão, atestado na 

gradualidade diacrônica – já que esse padrão é o mais antigo do corpus, apresentando dados 

que remontam ao século XIII. 

 

4.2 Padrão II – [foiverb.copulativo [quandoadv.relativo]] 

  

 Passamos, nesta seção, à caracterização do padrão II. O objetivo é, inicialmente, 

apresentar o referido padrão, justificando a análise feita de “foi quando” que nos levou à 

seguinte representação: [foiverb.copulativo [quandoadv.relativo]]. Objetivamos, também, caracterizar 

o contexto de atuação de “foi quando” no padrão II. 

 Para tanto, dividimos a seção em duas partes. Na subseção 4.2.1, tratamos da definição 

e representação do padrão II. Procuramos mostrar a possibilidade de duas leituras para os 

dados que compõem o padrão II, apresentando não só os motivos que nos levaram a 

considerar “foi” um verbo copulativo e “quando” um advérbio relativo, como também a 

atuação menos composicional desses itens, que cumprem, juntos, uma função conectiva no 

texto. São analisadas, nesta subseção, alguns dados de nosso corpus, coletados de notícias na 

sincronia atual. 

Na subseção 4.2.2, trazemos o levantamento geral de dados referentes ao padrão II, 

analisando exemplos representativos de todas as sincronias nas quais encontramos o uso do 

padrão II. Com isso, montamos um panorama do contexto ponte, conforme Heine (2002), 

apontando alguns micropassos de mudanças construcionais que compõem a rota de 

construcionalização gramatical de “foi quando” como conector.  

 

4.2.1 Definição e Representação 

 

Para iniciarmos a observação da atuação de “foi quando” no padrão                                       

II – [foi verb.copulativo [quandoadv.relativo]], destacamos o exemplo (41): 

 

(41) O delegado Roberto Troncon, superintendente da PF em São Paulo, 
disse que a investigação começou em 2011. Foi quando um servidor do 



124 

 

TCU procurou a PF para denunciar o esquema. Foram feitas buscas e 
apreensões também no Ministério da Educação, na Agência Nacional de 
Aviação Civil, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na 
Advocacia-Geral da União e na Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários. (Jornal O Dia, publicado em 23/11/2012, 14h35) 

 

De maneira geral, nos dados sincrônicos referentes a esse segundo padrão, “foi 

quando” articula porções textuais distribuídas em períodos distintos, como se pode ver no 

exemplo (41), em que a expressão de tempo“em 2011”, disposta no primeiro período, é 

retomada no período seguinte, iniciado por “foi quando”. 

Consideramos que os dados desse padrão de uso apresentam duas possíveis leituras. A 

primeira delas é que os itens “foi” e “quando” cumprem, cada um, uma função no texto. O 

verbo ser, neste caso, é um verbo copulativo, que serve, principalmente, à focalização da 

informação mais relevante. O item “quando” funciona como um advérbio relativo, 

recuperando a expressão de tempo presente no período anterior, inserindo-a no período 

seguinte. 

Por outro lado, observamos, também, uma leitura holística para esses dois itens, que, 

como um todo, são responsáveis por um movimento de retomada anafórica e de progressão 

sequencial. “Foi quando” retoma a expressão de tempo “em 2011”, disposta no período 

anterior, transpondo-a para o período seguinte, fazendo o texto progredir, como um 

mecanismo de coesão: apresenta função conectiva.  

Dessa forma, entendemos que o padrão II abrange casos híbridos, já que em uma 

leitura, esse padrão ainda guarda alguma semelhança com o padrão I, sendo possível 

identificarmos uma função ou significado para cada um dos itens; e em outra, “foi quando” 

atua como um conector, conforme ocorre nos dados que constituem o padrão III, sobre o qual 

discorreremos adiante.  

Vejamos mais um exemplo da atuação de “foi quando” no padrão II: 

(42) A história da beterraba França é também a história de guerras, de 
política e de um imperador. O cultivo de beterraba em larga escala começou 
a decolar no início do século XIX. Foi quando uma guerra marítima entre 
França e Inglaterra travou a importação de açúcar de cana, que vinha, 
sobretudo das ilhas do Caribe, na América Central. (publicada em 
22/05/2011) Globo 

 

No exemplo (42), a expressão de tempo “no início do século XIX” é acionada no 

período seguinte tanto pelo item “foi”, um verbo copulativo, quanto pelo item “quando”, um 

advérbio relativo. Essa leitura mostra que há integração pouco rígida entre os elementos, 

aproximando o padrão II do padrão I. 
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O verbo copulativo apresenta como função predominante a focalização. No exemplo 

(42), ele focaliza tanto a noção de tempo “no início do século XIX”, assumida pelo “quando”, 

como o fato de ter sido travada uma guerra marítima. Além disso, o verbo participa do 

processo de articulação entre períodos dessas porções textuais. É importante ressaltarmos que 

o verbo ser não apresenta, no exemplo (42), as características de um verbo de ligação             

[+ prototípico], já que não temos, no referido caso, sujeito nem predicativo mediados por esse 

verbo. No entanto, observamos que o elemento “foi”, mesmo apresentando uma função mais 

pragmática no texto, é usado para estabelecer ligação entre porções textuais, guardando 

algumas características do verbo de ligação [+ prototípico]. Conforme mencionamos no 

capítulo de revisão da literatura, consideramo-lo um verbo copulativo devido a sua função 

principal: servir à focalização, mas não desconsideramos a propriedade de estabelecer ligação 

inerente ao comportamento do verbo ser. 

O advérbio relativo “quando” atua, conforme Azeredo (2008, p. 198), “com as 

propriedades anafóricas e conectivas do pronome relativo” . No exemplo (42), “quando” 

retoma a expressão de tempo “no início do século XIX”, recuperando-a no período seguinte, 

numa relação de equivalência semântica. Esse advérbio funciona da mesma maneira que os 

pronomes relativos em orações adjetivas. Nesse caso, porém, a retomada da expressão de 

tempo pelo advérbio relativo “quando” geralmente ocorre em uma relação interfrástica ou 

interperíodo. 

Por outro lado, ainda é possível outra leitura para a atuação de “foi quando” no 

exemplo (42). Podemos dizer que ambos os itens apresentam, juntos, propriedades conectivas 

que inserem a expressão de tempo no período seguinte, como um mecanismo de coesão 

sequencial. A expressão “foi quando”, no referido exemplo, faz o texto progredir, ao mesmo 

tempo em que focaliza o fato de ter sido travada uma guerra marítima entre França e 

Inglaterra, situando ou marcando esse evento no tempo. Essa leitura aproxima o padrão II do 

padrão III.  

Destacamos mais dois exemplos em que é possível observarmos essa dupla leitura 

através da qual verificamos que os dados do padrão II guardam algumas características do 

padrão I, ao mesmo tempo em que se aproximam do padrão III, revelando certa ambiguidade 

estrutural: 

(43) A aposentada conta que, quando fez 60 anos, em 2009, pagava R$ 276 
por mês. Após diversos reajustes, a prestação chegou a R$ 1.307,96 em 
outubro. Foi quando ela procurou a Anacont e obteve ajuda para ir à Justiça. 
(Jornal O Dia, publicado em 25/12/2012, 23h30) 
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(44) Um dos recantos do parque é ornamentado por um velho moinho de 180 
anos. Ele veio de outra província, foi reformado e doado ao parque depois da 
Segunda Guerra. Foi quando começaram por lá as feiras anuais de plantas 
de bulbos, que os produtores promoviam para reerguer a economia do país. 
Todo mundo sobe no moinho pra tirar foto lá de cima. É imponente, 
silencioso. (Portal Globo, publicado em 06/05/2011, 06h57)  

 

Conforme destacamos anteriormente, em ambos os exemplos acima, verificamos a 

leitura individual dos itens: o elemento “foi” atuando como verbo copulativo e o elemento 

“quando” atuando como um advérbio relativo; fato que revela haver integração pouco rígida 

entre esses dois elementos. Ao mesmo tempo, também observamos a leitura de “foi quando” 

como um elemento de coesão, que articula porções textuais. 

No exemplo (43), “foi quando”, como mecanismo de coesão, retoma a expressão de 

tempo “em outubro”, inserindo-a no período seguinte. A expressão de tempo constitui o 

escopo de “foi quando” que, como um conector, marca o tempo pontual quando a aposentada 

procurou a Anacont e obteve ajuda para ir à Justiça, ao mesmo tempo em que focaliza o 

referido fato na sequência narrativa, dando-lhe maior destaque. Trata-se de um bloco de 

informação focalizado de uma única vez através do uso de “foi quando”, assemelhando-se a 

uma estrutura desgarrada, conforme Decat (2010). 

No exemplo (44), “foi quando” retoma uma ideia de tempo menos precisa que no 

exemplo anterior, uma vez que a noção de tempo se dá a partir de um evento – depois da 

Segunda Guerra. Todavia, a Segunda Guerra Mundial é um evento bem marcado no tempo, 

atuando no exemplo (44) como sinalizador de uma época, que é retomada por “foi quando”, 

constituindo seu escopo. Assim, o fato de as feiras anuais de plantas de bulbo terem começado 

é um evento situado no tempo e focalizado na sequência narrativa. 

Evidenciamos, portanto, através dos exemplos (43) e (44), que, apesar de haver uma 

integração pouco rígida entre os itens “foi” e “quando”, que cumprem, cada um, a sua função, 

a expressão, como um todo, articula porções textuais entre períodos, sendo responsável por 

um processo de retomada e progressão sequencial, típico dos conectores. Logo, verificamos 

sempre duas leituras para os dados do padrão II. 

Até mesmo em exemplos menos prototípicos do padrão II é possível observarmos a 

hibridização presente nos dados desse padrão, que apresentam duas leituras, como se pode ver 

no exemplo (45), incluído em nossa pesquisa no padrão II como um dado menos prototípico: 

 

(45) O estudante de direito Alexandre Hage, que estuda em uma faculdade 
em frente ao prédio que desabou, presenciou o momento do acidente. “Eu 
ouvi um estalo do outro lado da rua. Aí eu olhei para o estabelecimento e a 
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parte superior começou a rachar e cair blocos no meio da rua. Umas 15 
pessoas estavam do outro lado para atravessar no sentido da faculdade. No 
intervalo entre o primeiro estalo e desabamento, foi quando as pessoas 
conseguiram sair correndo”, disse. (Jornal O Dia, publicado em 01/03/2013, 
08h38) 
 

Verificamos no exemplo (45) que a aproximação entre os padrões I e II fica pouco 

mais evidente, uma vez que “foi quando”, neste caso, articula porções textuais dentro de um 

mesmo período. No referido exemplo, há uma expressão de tempo no início do período em 

que “foi quando” aparece, e não no período anterior, como ocorre na maioria dos dados  do  

padrão II. Nesse caso, verificamos que a expressão de tempo “no intervalo entre o primeiro 

estalo e desabamento” ocupa até mesmo a posição de tema, prototípica de um sujeito, 

conforme ocorre no padrão I. Em termos de organização estrutural, trata-se de um caso 

semelhante aos dados do padrão I. Comparemos: 

 

Ressaltamos que há algumas semelhanças estruturais apesar de os itens “foi” e 

“quando” atuarem com funções distintas em (45) e (46). Nos referidos exemplos, temos 

estruturas iniciadas por sintagmas com semântica temporal, seguidos de “foi quando”, 

atuando no nível oracional, mesmo que de formas distintas. 

No exemplo (46), padrão I, temos sujeito e predicativo sendo intermediados pelo 

verbo ser, um verbo de ligação [+ prototípico]. A posição de tema, neste caso, é ocupada pelo 

sujeito, um SN com semântica temporal. No exemplo (45), padrão II, apesar da relativa 

semelhança com o padrão I, a posição de tema é ocupada por um adjunto adverbial de tempo, 

e não por um sujeito, como vemos em (46). O verbo ser, em (45), perde a característica de 

ligar sujeito a predicativo, própria do verbo de ligação [+ prototípico] e, apesar de continuar 

estabelecendo elo entre porções textuais, cumpre, em (45), a função principal de focalizar, 

sendo, por isso, considerado um verbo copulativo. 

Quanto ao elemento “quando”, no exemplo (46), atua como advérbio com função 

integrante, introduzindo uma oração predicativa que apresenta uma relação de identidade com 

o sujeito. Já em (45), “quando” representa a expressão de tempo “no intervalo entre o 

primeiro estalo e desabamento”, atuando como advérbio relativo. Nesse caso, ele retoma essa 

expressão, numa relação de equivalência semântica. 

 
Padrão II 

(45) No intervalo entre o primeiro estalo e desabamento, foi quando as pessoas 
conseguiram sair correndo. (Jornal O Dia, publicado em 01/03/2013, 08h38)  

 
Padrão I 

(46) Outro momento emocionante foi quando Bruno assistiu às imagens da 
reconstituição do crime. (Jornal O Dia, publicado em 06/03/2013, 00h01 
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Por outro lado, é possível verificarmos a alteração de fronteiras dos constituintes “foi” 

e “quando”. No exemplo (46), padrão I, ambos são itens independentes que atuam, cada um, 

em uma oração distinta, havendo a articulação entre oração I “Outro momento emocionante 

foi”  e oração II “quando Bruno assistiu às imagens da reconstituição do crime”. No exemplo 

(45), padrão II, há uma vírgula entre a expressão de tempo e “foi quando” que, de certa forma, 

aproxima os itens “foi” e “quando”, motivando certa integração ou diminuição de 

composicionalidade entre eles. Temos, desse modo, articulação entre duas porções textuais: I 

“No intervalo entre o primeiro estalo e desabamento”  e II “foi quando as pessoas 

conseguiram sair correndo”. Nesse caso, “foi quando” atua com função conectiva e o 

exemplo (45) se aproxima, também, do padrão III, em que os itens “foi” e “quando” são lidos 

como uma unidade ou um encadeamento (chunking), entrincheirados. 

Assim, de um lado, é possível identificarmos, no padrão II – [foiverb.copular 

[quandoadv.relativo]],  uma função para cada item da expressão, como acontece no padrão I. Por 

outro lado, observamos a atuação de “foi quando” como um mecanismo de coesão, como 

ocorre no padrão III. Justifica-se, desta forma, a hibridização presente nos usos que 

constituem o padrão II. 

Consideramos que no padrão II – [foiverb.copulativo [quandoadv.relativo]], os itens “foi” e 

“quando” são elementos que se apresentam de forma semi-integrada, havendo certa 

diminuição na composicionalidade dos itens em relação ao padrão I. Ao mesmo tempo em 

que é possível identificarmos uma função para cada item no processo de articulação textual, 

“foi quando”, em uma leitura holística, pode ser analisado como um conector. Por esse 

motivo, representamos os itens em colchetes separados, sinalizadas as devidas funções de 

cada um. Colocamos, ainda, o item “quando” dentro do colchete do item “foi” como uma 

forma de mostrar a integração pouco rígida entre os referidos elementos. Trata-se de uma 

maneira de sinalizar que, apesar de os itens apresentarem formas distintas, com papeis 

diferentes no texto, ambos também cumprem, juntos, uma função conectiva. Ressaltamos, no 

entanto, que os itens ainda não se apresentam totalmente integrados ou substancialmente 

entrincheirados, como um chunking.  

 

4.2.2 Contexto ponte 

 

Consideramos que os dados do padrão II sejam representativas do contexto ponte, um 

contexto de transição, conforme Heine (2002), uma vez que esse contexto permite inferências 

que sugerem um novo significado ou uma interpretação nova, em acréscimo à interpretação 
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inicial ou ao significado fonte. Sobrepõem-se, neste caso, no mínimo, duas interpretações 

possíveis, sendo que uma está em primeiro plano, impulsionando a mudança. Nesse contexto, 

o uso de “foi quando” permite duas leituras, como observamos na seção anterior. Uma delas 

está relacionada ao contexto inicial e a outra ao contexto de mudança, conforme detalharemos 

ao longo desta seção. 

 Encontramos uma quantidade de dados correspondente ao padrão II – [foiverb.copulativo 

[quandoadv.relativo]] – relativamente pequena, fato que não nos surpreende, uma vez que na 

literatura sobre mudança construcional, os contextos híbridos ou ambíguos são considerados 

menos produtivos e frequentes, dado que são de transição. Alguns autores, como Diewald 

(2002), afirmam que os contextos de transição tendem a desaparecer89. No entanto, 

verificamos que o desaparecimento do contexto ponte não ocorre na rota de 

construcionalização gramatical de “foi quando”.  

Em nosso corpus, encontramos 23 dados (14%) ao longo dos séculos XIII a XX, 

pesquisados no Corpus do Português, conforme tabela 4 abaixo; e 41 dados (16%) coletadas 

nas notícias publicadas pelo Portal Globo e pelo Jornal O Dia online, conforme tabela 5 

abaixo. Logo, o contexto ponte persiste na sincronia atual. 

Contextos Séc. 
XIII 

Séc. 
XIV 

Séc. 
XV 

Séc. 
XVI 

Séc. 
XVII 

Séc. 
XVIII  

Séc. 
XIX 

Séc. 
XX 

 
TOTAL 

Contexto 
inicial 

6 7 9 1 1 4 9 14 51 
(31%) 

Contexto 
ponte 

0 2 0 1 0 1 6 13 23 
(14%) 

Contexto de 
mudança 

0 0 0 0 0 0 11 79 90 
(55%) 

TOTAL 6 9 9 2 1 5 26 106 164 
(100%) 

Tabela 4: Representação quantitativa dos dados diacrônicos, coletados no Corpus do Português, 
distribuída ao longo dos séculos pesquisados, com destaque para o contexto ponte. 
 

Contextos Portal Globo 
Séc. XXI 

Jornal O Dia 
Século XXI 

TOTAL 

Contexto inicial 26 (23%) 54 (41%) 80 (33%) 

Contexto ponte 17 (15%) 24 (19%) 41 (16%) 

Contexto de mudança 70 (62%) 51 (40%) 121 (51%) 

TOTAL 113 (100%) 129 (100%) 242 (100%) 

Tabela 5: Representação quantitativa dos dados sincrônicos, coletados nas notícias, distribuída de 
acordo com as duas fontes pesquisadas, com destaque para o contexto ponte. 

                                                           
89 Diewald (2002) afirma, conforme mencionamos no capítulo de fundamentação teórica, que o contexto crítico, 
em que há opacidade múltipla, tende a desaparecer em desenvolvimento posterior. 
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Conforme podemos observar nas tabelas 4 e 5, a quantidade de dados relativos ao 

contexto ponte é relativamente pequena. No entanto, é importante considerarmos que eles 

remontam ao século XIV, período arcaico, fato que demonstra que esse padrão de uso já 

existe há bastante tempo na língua, como se pode ver na tabela 4. Nesse sentido, 

interpretamos os dados correspondentes ao padrão II como uma inovação na língua, que 

antecede a mudança, conforme Traugott e Trousdale (2013). 

O contexto ponte diz respeito a uma modulação contextual que revela certa 

ambiguidade estrutural, semântica e pragmática, flagrada de diferentes maneiras nos dados 

coletados ao longo das sincronias. A fim de montarmos um panorama do contexto ponte da 

rota de construcionalização gramatical de “foi quando”, apresentamos e analisamos várias 

dados que compõem o padrão II. Vejamos, inicialmente, os dois dados encontrados no 

período arcaico (século XIII até século XV): 

 

(47) Este papa recebeu hûû dia em sua casa hûû pobre e mãdoulhe dar 
todallas cousas que avia mester e que o servissem. E mandoulhe fazer o leito 
aa porta da sua camara. E, desque foy noite e a porta do papa foy çarrada, nõ 
acharõ o pobre. E entendeo entõ o papa que aquelle pobre era Jhesu Cristo. 
Como el rey dõ Fernãdo fez guerra a el rey de Sevylha Andados #XXXII 
ãnos do reynado deste rei dõ Fernãdo - que foi quando andava a era de mil 
e oiteenta e sete e o ãno da encarnaçom ë myl e #LXIX e o emperio 
d'Anrrique em #XIIII - estando el rei dom Fernando ë seu reyno rico e 
folgado, a rainha dona Sancha, por honrra del rey e dos que della viinhã, 
disselhe que mandasse em Leon fazer as suas sepulturas pera elles e pera 
aquelles que delles descendessë; e que fossem honrradamëte feitas e cõ 
muitas religas dos sanctos que aver podessë; (Corpus do Português – 
(Crônica Geral de Espanha, de 1344, compilação de Pedro Afonso, Crônica 
historiográfica, século XIV)  
 
(48) Como el rey dom Sancho fez cobrar os reynos Conta a estoria que, 
andãdo el rei dom Sãcho per Castella, enno primeiro ãno do seu reynado - 
que foy quando o anno da encarnaçõ andava ë mil e #LXXIII annos - 
reynando os reis em seus reynos, segundo a partiçõ que lhes seu padre 
fezera, mas dom Sancho entendya que todo devera seer seu. (Corpus do 
Português – Crônica Geral de Espanha, de 1344, compilação de Pedro 
Afonso, Crônica historiográfica, século XIV) 
  
 

Nos exemplos (47) e (48), os dados mais antigos do corpus no padrão II, “foi quando” 

é usado, basicamente, para retomar a expressão de tempo que figura na porção textual 

anterior, especificando-a logo em seguida. “Foi quando” figura em um trecho que funciona 

como um tipo de informação adicional, uma explicação. Nesse caso, “foi quando” ainda não 

introduz um evento, conforme ocorre nos dados do padrão II na sincronia atual, mas focaliza 

uma noção de tempo pontual, introduzindo uma especificação desse tempo, cumprindo uma 
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função conectiva – leitura que figura em primeiro plano. Nesse caso, observamos, através da 

comparação com o padrão I, menor composicionalidade entre os itens “foi” e “quando”, que, 

juntos, são responsáveis por um movimento de retomada e de progressão textual. 

No entanto, verificamos, também, outra leitura, que corresponde a uma interpretação 

composicional dos itens. Neste caso, o item “foi” estabelece um elo entre as porções textuais, 

mas serve, principalmente, à focalização, atuando como verbo copulativo; e o item “quando” 

funciona como advérbio relativo, retomando a expressão de tempo que aparece na porção 

textual anterior. Em (47), por exemplo, o elemento “foi” focaliza a noção de tempo “ XXXII 

ãnos do reynado deste rei dõ Fernãdo”, assumida pelo advérbio relativo “quando” numa 

relação de equivalência semântica, estabelecendo uma ligação entre essa expressão de tempo 

e a especificação que figura em seguida “andava a era de mil e oiteenta e sete e o ãno da 

encarnaçom ë myl e  #LXIX e o emperio d'Anrrique em  #XIIII” .  O mesmo ocorre no 

exemplo (48). 

Nos exemplos (47) e (48), a leitura mais composicional entre os itens também se deve 

à utilização do elemento “que”, antes de “foi quando”. Esse elemento também retoma a 

expressão de tempo que figura na porção textual anterior, ocupando, como um adjunto 

adverbial, a posição de tema, própria de um sujeito. A ocupação da posição do sujeito implica 

certa falta de integração entre os itens “foi” e “quando”, reforçando uma leitura mais 

composicional. É importante ressaltarmos, ainda, que o elemento “que” introduz, em uma 

perspectiva mais ampla, um trecho explicativo, que figura entre “travessões”, de forma 

destacada no texto.                    

Diante da análise desses primeiros exemplos, que revelam a possibilidade de duas 

leituras, já é possível observarmos algum tipo de mismatch, incompatibilidade, conforme 

Traugott e Trousdale (2013). Isso significa que há a tentativa, por parte dos falantes, de 

compatibilizarem esses constructos, no caso dos exemplos (47) e (48), com um esquema 

construcional da conexão ou uma macroconstrução já existente.  

Como no período arcaico parece não haver, ainda, a existência desse esquema macro 

na rede construcional, ou seja, não flagramos neste período nenhum dado de uso de “foi 

quando” atuando no contexto de mudança90, podemos supor que não haja, ainda, uma 

microconstrução que sancione completamente esses constructos, justificando-se, portanto a 

incompatibilidade, ou seja, a existência de mismatch. Assim, podemos dizer que tal 

                                                           
90 Os primeiros dados de “foi quando” no contexto de mudança, como microconstrução, foram encontradas no 
século XIX, conforme tabela 4. 
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incompatibilidade leva à interpretação de duas leituras no caso dos dados que compõem o 

padrão II, constituindo, assim, o contexto ponte. 

Vejamos mais um exemplo da atuação de “foi quando” no padrão II, agora no período 

moderno (século XVI até XIX): 

(49) Mas na verdade este caso não aconteceu senão muito depois, como 
consta das cartas do ano de 1553 dos padres João da Beira e santo mártir 
Afonso de Castro, que foram presentes a tudo. E importa muito pouco o 
engano dos que disseram o contrário, pois na verdade da história não faltam 
em nada. E quanto aos tempos, foi coisa fácil tomarem um por outro, porque 
em ambos acertou de ser capitão de Maluco Bernardim de Sousa, posto que 
na era de 1552, que foi quando mandou castigar os rebeldes de que falamos, 
o era de propriedade e no ano de 1547, quando outros houveram que fora o 
castigo, tinha somente como de substituição, a fortaleza, em lugar de Jordão 
de Freitas que mandara preso à Índia, como diremos adiante. (Corpus do 
Português – Historia da vida do Padre S. Francisco Xavier, Lucena, 
Hagiografia, Século XVI)  

 

No exemplo (49), “foi quando” também figura em um trecho que funciona como uma 

explicação, destacado entre vírgulas, porém, neste caso, introduz um evento factual“mandou 

castigar os rebeldes”. Em uma leitura holística dos itens, “foi quando” apresenta uma função 

conectiva através da qual retoma a expressão de tempo “na era de 1552”, inserindo-a na 

porção textual que está entre vírgulas, fazendo o texto progredir, como um mecanismo de 

coesão sequencial.  

Por outro lado, uma interpretação em termos de significado fonte, própria do contexto 

inicial, não pode ser excluída. No exemplo (49), também podemos analisar os itens “foi” e 

“quando” de maneira mais composicional, identificando uma função para cada item da 

expressão. Observamos a atuação do elemento “foi” como um verbo copulativo, que serve, 

principalmente, à focalização ao mesmo tempo em que estabelece ligação entre a expressão 

de tempo “na era de 1552” e a porção textual entre vírgulas. Verificamos a atuação de 

“quando” como um advérbio relativo, que retoma a referida expressão de tempo, 

representando-a na porção textual seguinte. 

No que diz respeito à focalização, há no exemplo (49) o destaque do fato de o capitão 

ter mandado castigar os rebeldes, ao mesmo tempo em que há a marcação desse evento no 

tempo: aconteceu na era de 1552. Verificamos através da focalização uma manifestação de 

subjetivização já que é o locutor quem seleciona o evento focalizado na sequência. 

Outro dado com a mesma organização estrutural do exemplo (49) acima também foi 

encontrado no século XIX, ainda no período moderno. Vejamos:   
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(50) Abençoada anedota! âncora dos anjos! Agarrei-me a ela, contente de 
escapar à minha própria vontade. Que era mesmo? Lá vai; não me recordo o 
que era; lembro-me que a contei com todas as variantes, que a analisei, que a 
corrigi pacientemente, até às cinco horas da tarde, que foi quando saí de lá, 
aborrecido, irritado, desconsolado... (Corpus do Português – Viagem à roda 
de mim mesmo, Machado de Assis, Conto, século XIX)  
 

 

No exemplo (50) também observamos a dupla leitura descrita na análise do exemplo 

(49), realizada anteriormente. Ressaltamos que a possibilidade de duas leituras observada no 

contexto ponte revela um pequeno reajuste ou micropasso de mudança, por neoanálise, que, 

do ponto de vista sincrônico, pode aumentar a gradiência no sistema linguístico, e, do ponto 

de vista diacrônico, mostra a heterossemia entre construções anteriores e posteriores, 

revelando a gradualidade das mudanças, rumo à construcionalização gramatical de “foi 

quando”.  

As neoanálises sintáticas e semânticas que ocorrem até esta época podem ser 

traduzidas em algumas pequenas mudanças. “Foi quando” ainda articula porções textuais 

dentro de um mesmo período, porém aparece depois de uma expressão de tempo, tomando-a 

como escopo. Nesses casos, não há mais a presença de um SN, sujeito, diretamente ligado ao 

elemento “foi”, conforme observamos nos dados do padrão I, contexto inicial. Com isso, 

nesses casos, o verbo ser deixa de cumprir sua função prototípica de ligar sujeito a 

predicativo, passando a servir a uma função mais pragmática, a focalização, sendo, por isso, 

considerado nesta pesquisa, um verbo copulativo, numa tentativa de diferenciarmos sua 

atuação nos padrões I e II. Ressaltamos, no entanto, que o verbo ser ainda estabelece ligação 

entre porções textuais. Nesse contexto, o elemento “quando” deixa de introduzir orações 

predicativas para retomar, especificamente, uma expressão de tempo em uma relação de 

transposição, atuando como advérbio relativo. Por outro lado, destacamos, ainda, que ambos 

os itens passam a cumprir, juntos, uma função conectiva. 

Ainda no período moderno, no século XIX, encontramos dados de “foi quando” 

atuando sem a presença do elemento “que”, figurando após uma pausa, sinalizada pelo ponto 

e vírgula, fato que revela maior entrincheiramento dos itens “foi” e “quando”, deixando ainda 

mais em primeiro plano a leitura de “foi quando” em função conectiva. Entendemos que 

estamos diante de outro micropasso da mudança construcional. Vejamos: 

 

(51) Morreu daí a quatro meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação 
intensa e contínua, à semelhança de remorso, um desencanto mortal, que lhe 
substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de alegria; foi 
quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, - - lembra-me bem, vi-lhe o 



134 

 

grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de 1uz, que era, 
por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou 
logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como aliás 
me cabia. (Corpus do Português – Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
Machado de Assis, Romance, século XIX)  

 

No exemplo (51), a função conectiva de “foi quando” é observada através de um claro 

movimento de retomada da expressão de tempo “meia hora de alegria” e de progressão 

textual. O fato de “foi quando” figurar imediatamente após o ponto e vírgula, revelando 

menor composicionalidade, torna o contexto ponte ainda mais próximo do contexto de 

mudança. Trata-se de uma preparação ou reorganização do contexto através de sucessivas 

neoanálises que possibilitam a mudança. Ressaltamos, no entanto, que a leitura composicional 

dos itens “foi” e “quando”, através da qual observamos a atuação de cada um dos itens com a 

sua forma e com a sua função, não é excluída no exemplo (51). As duas leituras revelam a 

ambiguidade que propicia as sucessivas neoanálises. 

As neoanálises sintáticas e semânticas também possibilitam o uso de “foi quando” na 

articulação textual interfrástica ou interperíodo, salientando ainda mais sua função 

conectiva91. De acordo com a nossa pesquisa diacrônica, somente encontramos o uso de “foi 

quando” articulando porções textuais entre períodos a partir do século XIX. Nossos dados 

demonstram que se trata de um uso mais recente na língua. Vejamos um exemplo desse tipo 

de articulação com “foi quando” no padrão II – contexto ponte: 

 

(52) A leitura de todo o trecho leva, aliás, a outra mentira, esta sobre os 
tempos de TV de o PSDB e de o PT. Não é a primeira vez, e espero não ser a 
última, que Fernando Henrique e esta coluna se atritam por o mesmo motivo. 
A primeira fez dez anos há pouco. Foi quando noticiei que Fernando 
Henrique estava em contatos sigilosos com o governo Figueiredo, 
oferecendo um plano de conciliação entre o regime que se exauria e o que 
nasceria. Para isso, a presidência não poderia ficar com o candidato óbvio 
em a época, Ulysses Guimarães, que supostamente representava o risco de 
confronto com os militares. (Corpus do Português – Folha, Notícia, século 
XX)  
 

No exemplo (52), “foi quando” apresenta função conectiva, uma vez que é responsável 

por um processo de retomada anafórica e de progressão textual. Neste caso, “foi quando” 

retoma não só a expressão sinalizadora do tempo, mas sim todo o período anterior. Esse 

processo de retomada de porções maiores do texto aproxima ainda mais o padrão II do padrão 

III, que mostraremos adiante. O fato de “foi quando” figurar no início do período articulando 

                                                           
91 A posição inicial – no começo do período – reforça a leitura de “foi quando” em função conectiva. 
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porções maiores do texto é um dado do contexto ponte que o deixa mais próximo do contexto 

de mudança.  

Por outro lado, não é possível, ainda, descartamos a leitura composicional. No 

exemplo (52), podemos até mesmo recuperar um sujeito para o verbo ser: “a primeira [vez]”, 

conforme ocorre nos dados do padrão I. Nesta leitura, o contexto ponte se aproxima mais do 

contexto inicial. Verificamos, dessa forma, a hibridização presente no contexto ponte. Como é 

um contexto de transição, é possível verificarmos tanto propriedades que o aproximam do 

contexto anterior como propriedades que podem ser consideradas o gatilho da mudança, 

favorecendo ou impulsionando a construcionalização gramatical de “foi quando”. 

Cumpre notarmos, ainda, que encontramos três dados do final do século XIX em que 

“foi quando” figura após uma pausa marcada por um sinal de pontuação, tendo como escopo, 

especificamente, um SN que, metaforicamente, pode ser interpretado como uma expressão de 

tempo. Trata-se de dados em que a atuação de “foi quando” se dá de forma menos prototípica 

no padrão II. Vejamos: 

 

(53) Ela queria um homem que, ao pé de um coração juvenil e capaz de 
amar, sentisse dentro em si a força bastante para subi-la aonde a vissem 
todos os olhos. Voluntariamente, só uma vez aceitara a obscuridade e a 
mediania; foi quando se propôs a seguir o ofício de ensinar; mas é preciso 
dizer que ela contava com a ternura da baronesa. (Corpus do Português – A 
Mão e a Luva, Machado de Assis, Romance, século XIX)  
 
(54) Naquela dispersão de ofícios, múltiplos e variáveis, onde ombreavam o 
tabaréu crendeiro e o facínora despejado, estabelecera-se raro 
entrelaçamento de esforços; e a mais perfeita conformidade de vistas 
volvidas para um objetivo único: reagir à invasão iminente. Houve, todavia, 
segundo o revelaram alguns prisioneiros no termo da campanha, uma parada 
súbita na azáfama guerreira, um como sobressalto, estuporando a grei 
revoltosa e pondo-a a pique de dissolução repentina: foi quando, voltando 
dos diversos pontos os emissários, que tinham ido indagar sobre a marcha 
invasora, trouxeram, a par de informações seguras quanto ao número e 
armamentos dos soldados, o renome do novo comandante. Imobilizou a 
atividade febril dos jagunços a síncope de um espanto extraordinário. 
(Corpus do Português – Os Sertões, Euclides da Cunha, Romance, século 
XIX)  

 

(55) Amo o rato, não desamo o gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas 
vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói-me os livros, outro o queijo; 
mas não é muito que eu lhes perdoe, se já perdoei a um cachorro que me 
levou o descanso em piores circunstancias. Contarei o caso depressa. Foi 
quando nasceu Ezequiel; a mãe estava com febre, Sancha vivia ao pé dela, e 
três cães na rua latiam toda a noite. Procurei o fiscal, e foi como se 
procurasse o leitor, que só agora sabe disto. Então resolvi matá-los; comprei 
veneno, mandei fazer três bolas de carne, e eu mesmo inseri nelas a droga. 
De noite, saí; era uma hora; nem a doente. nem a enfermeira podiam dormir, 
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com a bulha dos cães. (Corpus do Português – Dom Casmurro, Machado de 
Assis, Romance, século XIX)  

 

Nos três exemplos, a função conectiva de “foi quando” revela uma leitura menos 

composicional dos itens, que figura em primeiro plano. De acordo com essa leitura, “foi 

quando” é responsável por um movimento de retomada anafórica ao mesmo tempo em que 

faz o texto progredir. A diminuição em composicionalidade torna-se bastante evidente em 

função de “foi quando” ser utilizado após um sinal de pontuação, atuando até mesmo em uma 

relação interperíodo no exemplo (55). Destacamos que são dados menos prototípicas do 

padrão, já que há um aumento de escopo nesses casos e “foi quando” faz remissão mais 

específica a um SN que indica, semanticamente, um momento no tempo.  

Observamos que em (53), (54) e (55), apesar de “foi quando” retomar, mais 

especificamente, os SNs sublinhados, o escopo abrange uma porção textual que vai além 

desses SNs com semântica temporal. Em (53), por exemplo, “foi quando” retoma toda a 

porção textual presente no período anterior, uma vez que anuncia o momento em que, 

“voluntariamente”, “aceitara a obscuridade e a mediania”. Esse processo de retomada 

revela maior aproximação entre o contexto ponte e o contexto de mudança. 

No entanto, tais dados também admitem outra leitura. Os SNs sublinhados também 

podem ser analisados como sujeitos do verbo ser, recuperados no cotexto. Desse modo, temos 

uma leitura mais composicional dos itens que aproxima o contexto ponte do contexto inicial. 

Essa hibridização ou possibilidade de mais de uma leitura é própria do contexto ponte. 

Heine (2002) atribui a hibridização presente no contexto ponte à existência de 

inferências pragmáticas que possibilitam a interpretação do “significado novo”, o qual se 

sobrepõe ao “significado fonte”. Neste sentido, o autor destaca a ambiguidade pragmática 

presente no contexto. Diewald (2002, p. 103) já sinaliza essa hibridização como “múltiplas 

ambiguidades estruturais e semânticas” que ocorrem no contexto denominado “crítico” pela 

autora. Entendemos que no caso de “foi quando”, as ambiguidades presentes nos dados 

referentes ao padrão II se apresentam tanto no nível pragmático como no nível estrutural. 

As inferências pragmáticas que ocorrem no contexto ponte possibilitam a realização 

de duas leituras para o uso de “foi quando”, em que uma delas diz respeito à sua função 

conectiva no texto, uma mudança construcional no polo do significado. No nível estrutural, 

observamos neoanálise da forma, que apresenta certa diminuição em composicionalidade. A 

utilização de “foi quando” no início do período ou após um sinal de pontuação implica maior 

integração entre os itens devido à alteração de fronteiras constituintes. Ressaltamos, ainda, 
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que essa alteração nos permite observar, fonologicamente, certa formação de um grupo de 

força na leitura de “foi quando”. 

No período contemporâneo, em especial no século XX, encontramos dados do uso de 

“foi quando” no padrão II em que a expressão de tempo aparece após o uso de “foi quando”. 

Vejamos: 

(56) A chuva fizera-o prisioneiro da casa grande, e o mugido do gado à 
tardinha, com a cantilena do eia mansão, adensara-lhe sobretudo a nostalgia. 
Logo que estiou, saiu pelas várzeas, olhando o córrego cristalino, o rebanho 
prêso para a ferra, os porcos gordos que mal podiam com o pêso e 
chafurdavam na lama. Nem as miúças correndo no tabuleiro o enchiam de 
admiração; apenas lhe aumentavam a tristeza. Foi quando, numa tarde 
dessas, não querendo ver a castração de um bode, saiu a caminhar sem rumo, 
até que chegou à malhada pequena, na volta do " Junco ". Ali pôde ficar 
sòzinho, estirado à sombra do ipê, com as mãos cruzadas sob a nuca, e os 
pés a mexer no capim. (Corpus do Português – Somos todos inocentes, 
Orlando Geraldo Rego de Carvalho, Romance, século XX)  

 
 

No exemplo (56), a leitura da função conectiva mostra-se em primeiro plano. Neste 

caso, “foi quando” participa da sequencialidade dos eventos, sinalizando no tempo, através da 

remissão catafórica à expressão “numa tarde dessas”, aquele que é posto em destaque na 

sequência, ou seja, o fato de o homem ter caminhado sem rumo. Verificamos, também, que 

“foi quando” retoma anaforicamente toda a porção textual relativa à situação de tristeza desse 

homem, ao mesmo tempo em que faz o texto progredir, com a introdução do evento que é 

focalizado na sequência. O fato de o homem ter caminhado sem rumo, posto em destaque, é o 

evento que o tira da situação de tristeza, levando-o a certa tranquilidade. Neste caso, “foi 

quando” articula porções textuais no nível do dictum, com uma função ainda mais conectiva.  

Por outro lado, observamos certa composicionalidade dos itens, uma vez que há uma 

relação de equivalência semântica entre o item “quando” e a expressão de tempo “numa tarde 

dessas” acusando, de certa forma, a falta de integração com o item “foi”, que, nesta leitura, 

serve, principalmente, à focalização. 

Encontramos, também no século XX, alguns dados em que a expressão de tempo 

aparece após “foi quando”, porém o processo de remissão parece ser especificamente mais 

catafórico. Vejamos: 

(57) A beirando, logo depois, foi inaugurado o jardim do Passeio Público e 
por fim, no meio do Passeio do Paço, a enorme estátua eqüestre de D. José 
em bronze, na parte eqüínea montada, e em mármore no pedestal, obra de 
Joaquim Machado dos Passos que se comparava a Donatelo e Leonardo da 
Vinci. Foi quando em noite escura o ministro, recolhido em sua vivenda 
pombalina, atirando uma madeira de cedro na tocha da lareira gargalhante, 
refletiu: se não fosse esse sismo não teria nada disso. Existem males que 
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desembocam na bonança do bem. Ajeitou o plastron linhado e, sentindo 
vontade de entrar na alcova, pediu que sua segunda mulher, vianense de 
nasci-mento, o esperasse para as esporadas noturnas do sucesso. (Corpus do 
Português – Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX) 

 
(58) As águas do córrego tão claras, lúcidas que Mão de Luva, por decreto 
oral, proibiu alguém do grupo se banhar por elas. " O ouro fica assustado 
quando tumultuado por movimentos fora de seu curso. De hoje em diante 
que seja usado o afluente, Ribeirão do Carmo, pouco distante, mais pronto 
para libações corpóreas ". Foi quando, numa noite de céu exemplar, em 
conversa com Maurício, Fulgêncio e Morgado, Santo Tirso divagou: mas 
afinal o que é intocável e o que é tocável? Todos riram de sopetão. Servida 
outra rodada de bebida, o negro Fulgêncio, rindo cascata de dentes alvos, foi 
logo dizendo: Senhor o que não se toca se admira já o que se toca se usufrui. 
(Corpus do Português – Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX) 

 

 Nos exemplos (57) e (58), há uma relação estreita entre o advérbio “quando” e a 

expressão de tempo seguinte, num processo de remissão catafórica. Nesses casos, a remissão 

a porções textuais anafóricas parecem mais tênues, já que as relações que podemos 

estabelecer entre os eventos que figuram nos trechos iniciados por “foi quando” e aqueles que 

figuram na sequência anterior são um pouco mais frouxas que as relações observadas no 

exemplo (56) anterior. Em (58), por exemplo, a divagação de Santo Tirso sobre o que é 

tocável e intocável pode não estar diretamente ligada ao decreto estabelecido por Mão de 

Luva, na sequência. 

Ressaltamos, no entanto, que as duas leituras são possíveis nos exemplos (57) e (58): a 

leitura menos composicional de “foi quando” em função conectiva, bem como a leitura mais 

composicional dos itens, na qual “quando” é responsável pela remissão catafórica às 

expressões de tempo, numa relação de equivalência semântica, apresentando certa falta de 

integração com o item “foi”, um verbo copulativo que cumpre, principalmente, uma função 

focalizadora.  

No que se refere aos dados coletados nas notícias, século XXI, também encontramos 

uma quantidade relativamente pequena de exemplos de uso referentes ao padrão II, assim 

como ocorreu no Corpus do Português. Foram encontrados, no Portal Globo, 15% de dados 

do padrão II e no Jornal O Dia online, 19%, conforme tabela 5 (p.129). Ratificamos, neste 

sentido, que o contexto ponte não desaparece. Conforme ocorre no contexto inicial, o 

contexto ponte persiste na sincronia atual. Vejamos alguns exemplos coletados das duas 

fontes: 

(59) A história de Carol e Nick é muito bonita, mas começa de um jeito 
triste. Ela é filha única de um casal de médicos. A doutora Mery Gonzaga 
De Oliveira se lembra bem daquele Dia das Mães do ano de 2005. Foi 
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quando chegou a notícia de que a filha estava com uma doença grave. 
(Portal Globo, publicado em 29/06/2011, 10h48) 
 
(60) O quadro de saúde de Pedro Dantas, há 72 horas na UTI, piorou na 
madrugada desta segunda-feira. Foi quando sofreu uma parada cardíaca, 
com duração de seis minutos, mas foi ressuscitado. (Jornal O Dia, publicado 
em 23/04/2012, 15h05) 

 

Nos exemplos (59) e (60), em uma leitura menos composicional, “foi quando” 

apresenta uma função conectiva, já que articula porções textuais por meio de um movimento 

de retomada anafórica e de progressão sequencial. Nesses casos, “foi quando” tem como 

escopo as expressões de tempo em itálico. Já em uma leitura mais composicional, observamos 

o verbo ser atuando, principalmente, na focalização não só de uma noção de tempo pontual 

como também na focalização do evento que figura no período iniciado por esse verbo; já o 

elemento “quando” atua na relação de transposição da expressão de tempo ao período 

seguinte. 

Ressaltamos que a maioria dos dados encontrados no século XXI apresenta no 

contexto ponte a mesma organização estrutural presente nos exemplos (59) e (60). São dados 

em que “foi quando” aparece articulando porções textuais interperíodo, tendo como escopo 

uma expressão de tempo disposta no período anterior92. Destacamos, ainda, que os verbos que 

codificam os eventos apresentados em sequência no contexto ponte apresentam-se na grande 

maioria dos dados no pretérito perfeito, conforme exemplo (60), porém em alguns casos 

temos a utilização de verbos no presente, conforme ocorre no exemplo (59) ou verbos no 

pretérito imperfeito, como se pode ver abaixo: 

 

(61) Os carimbos no passaporte e o número de editoriais e campanhas de 
Laís Ribeiro mostram o quanto a vida da modelo correu acelerada desde a 
última temporada de moda. Foi quando a garota de 19 anos, vinda de 
Miguel Alves, no Piauí, estreava na passarela para se tornar a recordista 
daquele verão 2011, com 27 desfiles na São Paulo Fashion Week e 26 no 
Fashion Rio. (Portal Globo, publicado em 12/06/2011, 07h52) 

 

Com relação aos dados coletados nas notícias, cumpre apontarmos, também, que 

verificamos alguns casos nos quais “foi quando”, no contexto ponte, não aparece 

imediatamente após a expressão de tempo. Nesses casos, a expressão de tempo figura no 

cotexto e há uma ampliação do escopo, conforme ocorre no padrão III, que analisaremos 

                                                           
92 No século XXI, encontramos apenas dois dados em que a expressão de tempo apareceu após o uso de “foi 
quando”, publicadas pelo Jornal O Dia online. 
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adiante. O aumento do escopo deixa ainda mais em evidência a função conectiva de “foi 

quando” em uma leitura menos composicional, como se pode ver nos exemplos que seguem: 

 

(62) Apesar da continuidade do forró tradicional e da mudança de sotaque 
sem grande transformação do universitário, nos anos 1990 o estilo passou 
por sua maior transformação. Foi quando incorporou instrumentos novos, 
bailarinas, roupagem mais colorida e elementos de músicas sertaneja, 
romântica, brega e até do axé para criar o forró eletrônico. (G1) 
 
(63) Um homem do estado americano de Oregon que abandou a 
universidade pouco antes de se graduar em 1932 recebeu o seu diploma aos 
99 anos. Leo Plass, da cidade de Redmond, se formou há poucos dias na 
Eastern Oregon University, em La Grande.  
Segundo o novo graduado, ele abandonou a universidade a menos de um 
semestre de ser graduado e iniciar a carreira como professor numa escola do 
Oregon. No entanto, ele disse, era a época da Grande Depressão nos 
Estados Unidos e o salário de professor de US$ 80 por mês não iria sustentá-
lo. Foi quando um amigo ofereceu uma vaga para trabalhar como 
marceneiro a US$ 150 por mês. (G1) 
 

 

Nos exemplos (62) e (63), podemos dizer que o “significado alvo seja o mais provável 

de ser inferido”, de acordo com Heine (2002, p. 84). Nesses casos, a função conectiva 

mostra-se mais evidente e a leitura mais composicional dos itens fica em segundo plano, já 

que “foi quando” articula porções textuais maiores. Como a expressão de tempo não se 

apresenta imediatamente ao lado de “foi quando”, verificamos uma ampliação de escopo. Em 

(62), por exemplo, “foi quando” remete tanto a época “nos anos 1990” quanto à 

transformação que ocorreu nesse tempo. No exemplo (63), “foi quando” também remete a 

“época da Grande Depressão” bem como ao fato de o salário de professor de US$ 80 não 

sustentá-lo. 

É importante destacarmos que nos casos em que “foi quando” aparece imediatamente 

após a expressão de tempo, o processo de retomada mostra-se mais pontual devido à relação 

de equivalência semântica entre a expressão temporal e o advérbio “quando”, que figuram 

quase lado a lado no texto. Nesses casos, a função individual dos itens “foi” e “quando”, 

numa leitura mais composicional, fica mais saliente que nos exemplos (62) e (63) acima. 

Observamos nos referidos exemplos que o contexto ponte está muito próximo do 

contexto de mudança. As neoanálises de forma e significado que ocorrem no contexto ponte 

nos permitem observar não só diminuição na composicionalidade dos itens como também 

certo aumento na abstratização do uso de “foi quando”. Verificamos, também, maior 

subjetivização, visto que é o locutor quem seleciona o evento a ser focalizado na sequência 
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introduzida por “foi quando” dentro da narrativa.  Desse modo, o significado vai se mostrando 

mais abstrato neste contexto, o que evidencia certo aumento de esquematicidade no uso de 

“foi quando”.  

Por último, no que se refere às notícias, destacamos que encontramos dados de uso de 

“foi quando” tanto na escrita do redator como em trechos de discurso reportado, no contexto 

ponte. No entanto, observamos que a maioria dos dados se apresenta na escrita do redator, o 

que comprova um uso licenciado na escrita em ambas as fontes. No Portal Globo, tivemos 

77% de usos na escrita do redator e 23% em discurso reportado. No Jornal O Dia online 

foram 59% na escrita e 41% em discurso reportado, conforme tabela 6 abaixo: 

 

Contexto ponte 
Fontes Escrita do redator Fala dos envolvidos – 

Discurso reportado 
Total 

Portal Globo 13 (77%) 04 (23%) 17 
(100%) 

Jornal O Dia 14 (59%) 10 (41%) 24 
(100%) 

Tabela 6: Representação quantitativa dos usos de “foi quando” em trechos escritos pelo redator e em 
trechos de discurso reportado, presentes nos dados do contexto ponte. 
 
 

Para finalizarmos a seção, destacamos os pontos mais importantes sobre o contexto 

ponte. Verificamos que os dados do padrão II representam o contexto ponte de mudança de 

“foi quando”, já que tais dados apresentam ambiguidades, tanto pragmática como estrutural, 

que levam à possibilidade de duas leituras contextuais. Uma dessas leituras é considerada o 

gatilho da mudança, impulsionando a construcionalização gramatical de “foi quando” como 

um conector. Observamos que os dados do padrão II foram encontradas já no período arcaico, 

sendo consideradas nessa época como inovações. Podemos dizer que tais inovações foram 

sendo replicadas entre os usuários da língua, provocando uma série de neoanálises de forma e 

significado, necessárias ao processo de mudança linguística. A observação das sucessivas 

neonálises nos permitiu elencar algumas características que representam o contexto ponte, 

conforme resumimos no quadro 10, que segue: 
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Quadro 10: Características do contexto ponte da rota de construcionalização gramatical de “foi 
quando”. 

 

Entendemos o contexto ponte como o verdadeiro contexto habilitador da mudança. 

Esse contexto apresenta, em relação ao contexto inicial, várias mudanças construcionais, tanto 

no polo da forma como no polo do significado, conforme destacamos no quadro acima. Tais 

mudanças construcionais acontecem por meio de sucessivas neoanálises, que nos permitem 

observar no contexto ponte não só uma diminuição em composicionalidade como também um 

pequeno aumento em esquematicidade em função da maior abstratização do uso de “foi 

quando”. Assim, é possível afirmarmos que as mudanças construcionais observadas no 

contexto ponte contribuem para a posterior construcionalização gramatical de “foi quando”, 

conforme discutiremos adiante.  

Por fim, destacamos que o contexto ponte não desapareceu, ao contrário, ele persiste 

na sincronia atual, apresentando uma quantidade de dados relativamente pequena, ao longo 

dos séculos. Assim, entendemos que o padrão II participa, como um padrão em nível 

intermediário, de um cline de gramaticalidade ou gradiência sincrônica em relação aos graus 

de fusão e abstratização da expressão, atestado na gradualidade diacrônica.  

Contexto ponte da rota de construcionalização gramatical de “foi quando” 
FORMA 

Propriedades morfossintáticas: 
► Articulação de porções textuais geralmente dispostas em períodos distintos.  
► Sinal de pontuação antes de “foi quando”, verificado pelo uso do ponto em relações 
interfrásticas; e pela vírgula ou ponto e vírgula em relação intrafrástica. 
► Leitura menos composicional dos itens “foi” e “quando”. São estruturalmente semi-integrados. 
Ambiguidade estrutural: em uma leitura, atuam como verbo copulativo e advérbio relativo, 
respectivamente, e em outra, atuam com função conectiva. 
 
Propriedade fonológica: 
► Há formação de grupo de força – pausa antes de “foi quando”. 
 

SIGNIFICADO 
Propriedades Semânticas: 
► Semântica temporal.  
► Relações no nível do dictum. 
► Marcação de eventos factuais em uma noção de tempo pontual. 
 
Propriedades Pragmáticas/Discursivas: 
► Focalização do evento que aparece no período iniciado por “foi quando”.  
► Processos de subjetivização (o escritor / falante seleciona o evento focalizado). 
► Conexão fórica entre porções textuais. 
► Escopo representado basicamente por uma expressão de tempo. 
► Frame narrativo. 
 



143 

 

4.3 Padrão III – [foiquandoconector] 

 

 Nesta seção, fazemos a caracterização do padrão III, em que “foi quando” atua como 

conector, justificando a representação: [foiquandoconector]; observamos o contexto de atuação 

de “foi quando” no referido padrão, que é considerado um contexto novo; apresentamos, 

também, uma proposta de enquadramento de “foi quando” como uma microconstrução dentro 

do esquema da conexão. Nessa proposta, consideramos a existência de outras 

microconstruções, como “é quando”93, por exemplo. 

 Para isso, dividimos a seção em três partes. Na subseção 4.3.1, tratamos da 

caracterização e representação do padrão III, apresentando as três subfunções conectoras de 

“foi quando”: conector de sequencialidade, conector lógico e conector argumentativo. 

Acusamos as diferenças entre as três subfunções ressaltando que elas compõem um mesmo 

grupo – padrão III. Mostramos que neste padrão os itens “foi” e “quando” são lidos de 

maneira holística, cumprindo, juntos, uma função no texto, fato que evidencia diminuição em 

composicionalidade. Analisamos nesta subseção alguns dados de nosso corpus, coletados, em 

sua maioria, de notícias na sincronia atual. 

 Na subseção 4.3.2, mostramos um levantamento geral de dados encontrados no padrão 

III, montando um panorama do contexto de mudança, conforme Heine (2002). Defendemos 

que nesse contexto ocorre a construcionalização gramatical de “foi quando”, uma 

microconstrução que entra para o esquema da conexão como um pareamento formanova-

significadonovo. Trata-se do resultado das mudanças construcionais em micropassos que 

ocorrem nos contextos anteriores tanto no polo da forma como no polo do significado. 

Mostramos que essa microconstrução apresenta como instâncias de uso as três subfunções 

conectoras identificadas em nossa análise. 

Na subseção 4.3.3, apresentamos uma proposta de enquadramento da microconstrução 

“foi quando”, ao lado de outras micros, como “é quando”, dentro da organização em níveis 

construcionais: macro, meso e microconstruções, conforme Traugott (2008). Traçamos 

algumas relações entre essa abordagem de Traugott (2008) com a recente abordagem 

apresentada por Traugott e Trousdale (2013) em que a macroconstrução é comparada, grosso 

modo, com um esquema construcional. 

 

                                                           
93 Ratificamos que fazemos uma análise pormenorizada somente da microconstrução “foi quando”, mas 
consideramos a existência de outras micros dentro do esquema da conexão, como “é quando”, que não estão no 
foco na presente pesquisa. 
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4.3.1 Definição e Representação 

 

Passando à observação e análise do padrão III – [foiquandoconector], destacamos, 

inicialmente, o exemplo (64): 

(64) Como o ladrão queria o malote de dinheiro que seria levado ao banco, 
ele libertou a funcionária e seguiu com o proprietário do mercado até um 
local onde o comerciante disse que estaria o dinheiro. Foi quando o dono do 
mercado desarmou o ladrão, segundo o delegado. (Portal Globo, publicado 
em 03/06/2011, 09h03)  

 

De forma geral, nos dados desse terceiro padrão, os itens “foi” e “quando” são lidos de 

maneira holística, já que não é possível identificarmos uma função para cada um dos itens. 

Nesse padrão, “foi quando” atua como um conector entre porções textuais, geralmente 

dispostas em períodos distintos, ocupando a posição inicial do período, conforme se pode 

observar no exemplo (64).  

No referido exemplo, “foi quando” é um conector, visto que é utilizado foricamente, 

fazendo o texto progredir. Em (64), “foi quando” retoma toda a porção textual que fala sobre 

os eventos acontecidos durante o assalto, ao mesmo tempo em que anuncia o que se segue, ou 

seja, o fato de o dono do mercado ter desarmado o ladrão. É possível observarmos que os 

efeitos de sentido articulados por “foi quando” acompanham a extensão do escopo. Trata-se 

de um elemento de conexão responsável por um movimento de retomada anafórica e de 

progressão sequencial.  

É importante notarmos, ainda, que no exemplo (64) “foi quando” marca uma noção de 

tempo pontual em que o dono do mercado desarmou o ladrão, apresentando esse evento em 

uma sequência no discurso, ou seja, na ordem icônica ou cronológica dos acontecimentos. O 

evento apresentado no período iniciado por “foi quando” faz parte dessa sequência, 

estabelecendo uma relação temporal com a combinação de eventos que figuram no período 

anterior, seu escopo. Ressaltamos, também, que dentro da sequência de eventos, há a 

focalização daquele que figura no período iniciado por “foi quando”. Desta forma, dentro dos 

episódios do assalto, o fato de o dono do mercado ter desarmado o ladrão é o evento de maior 

destaque. Trata-se de um bloco de informação focalizado de uma única vez, como ocorre nas 

estruturas desgarradas, conforme Decat (2010, 2014). 

Vejamos outro exemplo de “foi quando” atuando como conector, coletado no Corpus 

do Português: 

(65) Eu disse que era improvável que quem quer que achasse a sacola no táxi 
conseguisse entender do que se tratava. Ele respondeu que não podia correr 
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riscos. Perguntei por que então tinha aceitado um risco tão grande (o próprio 
roubo), por tão pouco. Afinal quinhentos mil dólares talvez não valessem o 
risco de ser pego. Foi quando me contou a história de sua vida, eu acho, 
porque minha cabeça explodia e já não me lembro exatamente da ordem das 
coisas. Era filho de poetas de San Francisco, ambos alcoólatras, que o 
abandonaram ainda criança aos cuidados da avó para irem morar numa 
aldeia de índios no Arizona. (Corpus do Português – As iniciais, Bernardo 
Carvalho, Romance, Século XX)   

 

No exemplo (65), “foi quando” tem como escopo toda a porção textual anterior, que 

trata dos riscos do referido roubo. Há uma sequência que apresenta a narração de um diálogo, 

organizada em ordenação cronológica. Essa sequência é retomada por “foi quando”, que 

introduz o evento de maior destaque, fazendo o texto progredir. Em (65), o fato de “ele” ter 

contado a história da própria vida apresenta relevo informacional na sequência. Essa história 

justifica o fato de “ele” não poder correr riscos, apresentado anteriormente. O conector “foi 

quando”, neste caso, funciona como uma estratégia de retomada e de focalização, assinalando, 

no texto, um processo de sequencialização. 

É importante destacarmos que verificamos, tanto no exemplo (64) como no exemplo 

(65), uma ampliação do escopo, se compararmos a atuação de “foi quando” nesses casos com 

aqueles que compõem o padrão II – contexto ponte. Em (64) e (65), “foi quando” articula 

porções textuais maiores e não se apoia em expressões de tempo, conforme observamos no 

padrão II. O escopo, nesses casos, é representado por uma combinação de eventos 

organizados em sequência, numa relação temporal. 

Dessa forma, entendemos que o uso de “foi quando” como um conector diz respeito a 

um modo particular de organização dos elementos linguísticos na superfície do texto, em uma 

sequência linear, conferindo maior relevância ou destaque a um ou outro evento da sequência 

em detrimento dos demais. Nesse sentido, “foi quando” retoma anaforicamente porções 

textuais de tamanho diversos, que constituem o escopo do conector, ao mesmo tempo em que 

faz o texto progredir, atuando como um mecanismo de coesão sequencial. Assim, “foi 

quando” estabelece ligações entre partes do texto, contribuindo para a sua coesão, uma vez 

que facilita a interpretação e a construção da coerência pelos usuários da língua. 

Cumpre destacarmos que “foi quando”, como elemento de conexão textual, atua de 

formas sutilmente distintas nos dados por nós analisados. Desse modo, verificamos três 

subfunções conectoras como instanciações do uso de “foi quando” no padrão III : 

a) [foiquandoconector de sequencialidade]; 

b) [foiquandoconector lógico]; 

c) [foiquandoconector argumentativo]. 
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Nos exemplos (64) e (65) citados anteriormente, “foi quando” atua como um conector 

que participa da ordenação dos eventos em sequência, marcando no tempo o evento de maior 

destaque. Trata-se de um conector de sequencialidade. Vejamos mais um exemplo dessa 

subfunção conectora: 

(66) Segundo o motorista do caminhão, a equipe realizava a coleta e, ao 
chegar ao final da via, que não tem saída, ele foi obrigado a retornar de ré, 
devido à falta de espaço para manobras. Foi quando um dos membros da 
equipe, de prenome Francisco, escorregou e caiu do caminhão, sendo 
atropelado pelo veículo. (Jornal O Dia, publicado em 05/09/2012, 08h19)  

 

No exemplo (66), há vários eventos que são apresentados em uma sequência: “a 

equipe realizava a coleta [de lixo]”, “ao final da via [...], ele [o motorista] foi obrigado a 

retornar de ré”, “um dos membros da equipe [...] escorregou e caiu do caminhão, sendo 

atropelado”. Trata-se de ações factuais ligadas semanticamente pela relação temporal. Nesse 

caso, o conector “foi quando” apresenta como escopo toda a sequência textual anterior a ele, 

na qual há a narração sobre o procedimento do motorista do caminhão durante a coleta que 

estava sendo realizada. Ao mesmo tempo em que retoma essa sequência, o conector faz o 

texto progredir, marcando no tempo a cena de maior destaque: o fato de Francisco ter 

escorregado, caído do caminhão e ter sido atropelado.  

A marcação temporal se dá dentro da sucessividade entre os eventos que seguem a 

uma ordenação cronológica. É importante observarmos que a atuação de “foi quando” como 

um conector de sequencialidade acontece em uma ordenação de eventos mais factuais. O 

evento apresentado no período iniciado por “foi quando” é aquele que recebe maior destaque. 

O conector de sequencialidade “foi quando” apresenta, portanto, como função principal 

marcar uma noção de tempo pontual de determinado evento, que é posto em evidência dentro 

de uma sequência temporal. Vejamos mais um exemplo: 

 

(67) Quando o assunto chegou aos jornais com aspecto de “crise 
institucional” – um quase rompimento entre Dilma e Temer, uma vez que os 
dois não mais se encontraram, Temer tomou a iniciativa de telefonar para a 
presidente da República. Ironia do destino, a linha caiu e Dilma, aí sim, 
tomou a iniciativa de retornar a ligação. Foi quando marcaram os encontros 
da semana: o de hoje na Base Aérea, mais um amanhã e na quarta-feira, o 
almoço com a bancada do PMDB com a presença de Temer. (Portal Globo, 
publicado em 30/05/11) 

 

No exemplo (67), temos uma sequência de eventos factuais representada, basicamente, 

pelos seguintes eventos: “Temer tomou a iniciativa de telefonar para a presidente da 

República”, “a linha caiu” , “Dilma tomou a iniciativa de retornar a ligação”, Dilma e 
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Temer “marcaram os encontros da semana”. O conector “foi quando” está inserido nessa 

sequência cronológica não só para introduzir o evento de maior destaque, como para situá-lo 

ou marcá-lo no tempo dentro da combinação de eventos apresentados. Em (67), situar a 

ocasião ou o momento quando Dilma e Temer marcaram os encontros era importante dentro 

daquela situação pragmática de “quase rompimento” entre ambos. 

Verificamos, portanto, que o papel do conector de sequencialidade é estabelecer 

ligação entre porções textuais que apresentam uma sucessão de eventos mais factuais. O 

conector “foi quando” participa dessa sequencialidade, num movimento de retomada e de 

progressão textual, através da introdução do evento de maior destaque ou relevo 

informacional e da marcação de uma noção de tempo pontual de ocorrência desse evento 

dentro da sequência.  

O uso de “foi quando” como conector de sequencialidade pode ser parafraseado por 

“nesse momento”. Em (67), a paráfrase é: Ironia do destino, a linha caiu e Dilma, aí sim, 

tomou a iniciativa de retornar a ligação. Nesse momento marcaram os encontros da semana. 

A sequência que compõe o escopo do conector “foi quando” é apresentada no texto 

através de uma sucessão de eventos sinalizados através de verbos no pretérito perfeito, na 

maioria dos casos sincrônicos, ou no pretérito imperfeito, em poucos casos94, conforme 

podemos observar no exemplo (68) abaixo: 

 

(68) Uma mulher descobriu que o seu carro foi furtado no último domingo 
após saber que o veículo estava envolvido em um acidente no Bairro 
Mondubim, em Fortaleza. A vítima pensava que o carro estava na garagem 
do prédio, enquanto se arrumava para ir assistir a um jogo de futebol no 
Estádio Presidente Vargas. Foi quando recebeu a notícia. 
No acidente, o carro capotou a 200 metros do prédio e o ladrão fugiu. 
Segundo um caminhoneiro que testemunhou o acidente, pessoas estavam 
querendo saquear o que sobrou do veículo. (Jornal O Dia, publicado em 
30/04/2012, 17h48) 

 

Em (68), o escopo de “foi quando” é representado por toda a porção textual que 

antecede o conector. Nessa sequência, os eventos são representados por verbos no pretérito 

perfeito e no pretérito imperfeito, conforme sublinhamos no exemplo acima. O evento que se 

apresenta no período iniciado por “foi quando” é sempre representado em sequência 

tipológica narrativa, com verbo no pretérito perfeito – em (68), “recebeu”. Através do uso do 

                                                           
94 Nos dados diacrônicos, há mais casos em que o escopo do conector é uma sequência de eventos que se 
apresenta com verbos no pretérito imperfeito. 



148 

 

conector de sequencialidade “foi quando”, há a marcação de tempo pontual quando a vítima 

recebeu a notícia na sequência. 

Verificamos, ainda, que o conector “foi quando” estabelece relações textuais através 

das quais se sobrepõem mais de uma relação lógico-semântica, indo além da marcação de 

tempo em que ocorre um evento ou uma cena dentro de uma sequência. É o caso de “foi 

quando” atuando como conector lógico. Observamos que, nesses casos, o movimento de 

retomada e de progressão sequencial estabelecido por “foi quando” articula, também, relações 

de causa e de consequência, conforme podemos observar através do exemplo (69) abaixo: 

 

(69) O homem seguia para casa com a mulher, a nora, os dois filhos, de 16 e 
4 anos, e um neto de 2 anos. A família parou para comer espetinhos em 
frente a um posto de combustíveis. O ladrão chegou andando e exigiu 
dinheiro, celulares e o carro. 
O suspeito chegou a apontar a arma para as crianças. Foi quando o 
empresário reagiu. Os dois entraram em luta corporal e a vítima foi atingida 
por dois tiros – um no braço e um no peito. O homem chegou a ser socorrido 
a um hospital, mas morreu. (Portal Globo, publicado em 05/05/2011, 07h04)  

 

No exemplo (69), o conector “foi quando”, além de marcar uma noção de tempo 

pontual, estabelece uma relação factual de causa e de consequência entre duas proposições, de 

acordo com o que Koch (1987) chama de relação de causalidade. Neste caso, “foi quando” 

tem como escopo toda a sequência temporal representada pelo fato de o ladrão chegar, exigir 

dinheiro, celulares e o carro, bem como pelo fato de ele apontar a arma para as crianças. No 

entanto, verificamos que o último evento da sequência, especificamente, constitui uma causa 

que tem como consequência a reação do empresário. Fazendo uma paráfrase, podemos dizer 

que uma vez que o suspeito apontou a arma para as crianças, o empresário reagiu. Ou ainda, 

O suspeito chegou a apontar uma arma para as crianças; por isso o empresário reagiu. 

Assim, em (69), o conector “foi quando” é usado como um mecanismo de coesão sequencial 

que articula não só uma relação temporal como também as relações de causa e de 

consequência. O conector “foi quando” introduz o fato que representa a consequência. 

Vejamos mais um exemplo de “foi quando” atuando como conector lógico: 

 

(70) "Os policiais contaram que o cabo Rodrigo foi abordar um homem em 
atitude suspeita e mandou que ele parasse. O suspeito correu e atirou para 
trás. Foi quando o policial foi atingido. O homem fugiu e abandonou a 
mochila. Não foi uma ofensiva contra a Polícia Militar, o bandido tentou se 
proteger", disse o major Edson Santos, coordenador de policiamento da 
comunidade. (O Dia)  
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Em (70), a relação de causalidade torna-se ainda mais evidente, já que a sequência é 

constituída por eventos bastante factuais. Verificamos que o conector “foi quando” tem como 

escopo toda a situação de abordagem do suspeito, no entanto o fato de esse suspeito ter 

corrido e atirado para trás configura a causa que tem como consequência o fato de o policial 

ter sido atingido. Em outras palavras, fazendo uma paráfrase, o suspeito correu e atirou para 

trás; por isso o policial foi atingido. 

 É importante ressaltarmos, ainda, que a relação lógico-semântica de causa e 

consequência se sobrepõe à ordem cronológica que organiza os fatos em sequência, mas não 

descartamos a relação de sequencialidade temporal. Como conector lógico, “foi quando” 

participa da organização dos eventos em sequência, marcando no tempo um desses eventos, 

que é posto em destaque. Há o processo de retomada e de progressão sequencial. Todavia, 

neste caso, a atuação do conector “foi quando” vai além dessa organização em sequência 

temporal que focaliza um evento. O conector é responsável por estabelecer entre as porções 

textuais articuladas a relação lógico-semântica de causa e de consequência. 

Nos dados em que “foi quando” atua como conector lógico, os eventos apresentados 

em sequência são representados com verbos no pretérito perfeito, ou seja, abrigam na relação 

temporal com sentido causal, conforme Neves (2011), o traço télico ou aspecto perfectivo. 

Trata-se de eventos mais factuais, como se pode ver no exemplo (71): 

 

(71) Testemunhas contaram à polícia que, logo após sair da aula, Felipe foi 
seguido por um homem até o estacionamento. Após abordagem, o estudante 
entrou em luta corporal com o suposto assaltante, a ponto de quebrar uma 
maçaneta do veículo. Foi quando o assassino sacou a arma. Felipe ainda 
tentou entrar no carro blindado, mas não conseguiu. Após balear o jovem, o 
bandido fugiu sem levar nada. (Portal Globo, publicado em 19/05/2011, 
08h36) 

 

Em (71), “foi quando” tem como escopo toda a porção textual anterior ao conector que 

trata da abordagem agressiva feita pelo assaltante ao estudante. A situação de luta corporal faz 

com que o assaltante saque a arma. Fazendo uma paráfrase, uma vez que o estudante entrou 

em luta corporal com o assaltante, este sacou a arma. Assim, os eventos apresentados no 

escopo de “foi quando” apresentam aspecto perfectivo e representam a causa geradora de uma 

consequência: o fato de o assassino sacar a arma, igualmente representado por um verbo que 

abriga o traço télico – “sacou”. 

O conector “foi quando” apresenta, ainda, outra subfunção, atuando como conector 

argumentativo. Neste caso, “foi quando” também participa da ordenação dos fatos em 
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sequência cronológica, porém apresenta uma elaboração que o falante imprime em seu 

discurso. Assim, o conector argumentativo “foi quando” é responsável pela articulação de 

eventos menos factuais ou, basicamente inferenciais, que representam pontos de vista do 

falante ou escritor do texto. Vejamos um exemplo: 

 

(72) Lucas é aluno da Escola Técnica Rezende-Rammel (ETRR), no Lins de 
Vasconcelos, no Rio de Janeiro. O trabalho faz parte das atividades 
pedagógicas do colégio. Segundo o estudante, que tem fascinação pela 
eletrônica, a ideia surgiu no ano passado num encontro com amigos. Ele 
buscou então orientação dos professores do núcleo de pesquisa da escola. “A 
partir daí, iniciei discussões e pesquisas sobre acidentes automobilísticos. 
Foi quando percebi a relevância que teria esse trabalho e comecei, logo em 
seguida, a confeccionar o projeto”, conta. (Jornal O Dia, publicado em 
30/08/2012, 19h55) 

 

No exemplo (72), “foi quando” tem como escopo a porção textual anterior a ele que 

diz respeito não só às discussões e pesquisas sobre acidentes automobilísticos como também 

ao surgimento da ideia do trabalho pelo estudante, fascinado pela eletrônica. Nesse contexto, 

o conector argumentativo “foi quando” atua como um mecanismo de coesão diretamente 

ligado à organização que o aluno fornece ao seu discurso. Assim, o conector “foi quando” é 

utilizado no discurso do aluno para introduzir sua própria inferência: ele percebeu a relevância 

do trabalho. Trata-se da introdução de um ponto de vista que reflete uma elaboração do aluno 

dentro da situação apresentada. Diante da observação dos fatos, Lucas percebe a relevância 

que tinha o seu trabalho. Temos a apresentação de um evento não-factual na sequência. 

É importante observarmos, ainda, que o conector argumentativo “foi quando” participa 

da organização dos eventos em sequência temporal, na qual o evento que se apresenta no 

período iniciado por “foi quando” é aquele de maior destaque. Neste caso, há o destaque para 

a conclusão do falante que reflete sua elaboração dos fatos, no campo da inferência. O falante 

utiliza o conector “foi quando” para anunciar seu ponto de vista em relação aos eventos.  

Vejamos mais um exemplo de “foi quando” atuando como conector argumentativo: 

 

(73) O assessor jurídico de Galdino, Jean Sirigate, disse em entrevista ao G1 
que após ser aprovado pela Câmara Municipal em junho de 2010, o projeto 
foi encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente, mas houve demora no 
envio de respostas para a efetivação do requerimento. 
"Após um ano esperando a resposta, ligamos para o órgão para saber como 
estava o andamento do projeto, foi quando suspeitamos que ele tinha sido 
extraviado", afirmou. Sirigate contou também que houve uma confusão entre 
duas secretarias (Meio Ambiente e Obras) da capital. (Portal Globo, 
publicado em 25/05/2011, 11h05) 
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 No exemplo (73), o conector “foi quando” é utilizado para anunciar uma suspeita, 

levantada a partir de uma elaboração que o falante faz da situação. O longo tempo de espera 

bem como a ligação efetuada para saber o andamento do projeto levam à suspeita do falante. 

Observamos que, apesar de o uso de “foi quando” figurar em uma sequência tipológica 

narrativa, trata-se de uma situação que abre um frame de discussão, próprio dos textos 

opinativo-argumentativos, em que é evidenciado um ponto de vista do falante, uma inferência. 

Trata-se de um processamento textual no nível do modus, conforme Pezatti (2001). 

 O conector argumentativo atua em uma sequência introduzindo eventos não-factuais. 

Prova disso é a utilização de verbos de natureza epistêmica, como perceber, no exemplo (72) 

e suspeitar, no exemplo (73), que envolvem maior subjetividade, fornecendo ao texto uma 

orientação argumentativa. É importante mencionarmos, ainda, que o uso de “foi quando” 

como conector argumentativo se dá em primeira pessoa do discurso. Isso se justifica pelo fato 

de que somente o próprio falante é licenciado a inferir, elaborando seu ponto de vista e 

orientando argumentativamente o seu texto ou discurso. 

 Ressaltamos, ainda, que em (73), apesar de o conector “foi quando” não figurar no 

início do período, como acontece na maioria dos dados, e sim em uma relação intrafrástica, 

ele articula porções textuais, tendo como escopo a sequência de eventos que o antecede, ao 

mesmo tempo em que faz o texto progredir, atuando como um mecanismo de coesão 

sequencial. 

 Os usos de “foi quando” como conector argumentativo podem ser parafraseados por 

“então” com valor conclusivo: em (72), temos a seguinte paráfrase: a partir daí, iniciei 

discussões e pesquisas sobre acidentes automobilísticos. Então, percebi a relevância que 

teria esse trabalho; em (73), Após um ano esperando a resposta, ligamos para o órgão para 

saber como estava o andamento do projeto, então suspeitamos que ele tinha sido extraviado. 

Por fim, ressaltamos que a introdução de um ponto de vista ou de uma conclusão, que reflete 

uma elaboração ou inferência do falante, é o máximo de argumentatividade que “foi quando” 

expressa dentro de uma sequência tipológica narrativa. 

 

 Diante das considerações apresentadas, resumimos as principais características que 

diferenciam as três subfunções conectoras de “foi quando”: 
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Conector de sequencialidade Conector lógico Conector argumentativo 

Estabelece relação semântica 

temporal: situa ou marca no 

tempo um evento dentro da 

combinação de eventos 

apresentados em sequência. 

Estabelece relação semântica 

temporal, acompanhada da 

relação de causalidade. 

Estabelece relação semântica 

temporal, introduzindo uma 

inferência ou conclusão. 

Introduz sequência representada 

por eventos mais factuais – 

concretos. 

Introduz sequência representada 

por eventos mais factuais – 

concretos. 

Introduz sequência representada 

por eventos não-factuais – 

inferenciais. 

Estabelece relações no nível do 

dictum – relação objetiva de 

sequencialidade entre fatos que 

“existem no mundo”. 

Estabelece relações no nível do 

dictum – relação objetiva de 

causa e consequência entre 

fatos que “existem no mundo”. 

Estabelece relações no nível do 

modus – relação subjetiva que 

diz respeito às atitudes do 

sujeito em relação ao conteúdo 

do enunciado. 

Quadro 11: Características das três subfunções conectoras de “foi quando”. 

 

 Reconhecemos que as diferenças entre as três subfunções conectoras são sutis, 

principalmente no que se refere às distinções entre conector de sequencialidade e conector 

lógico. Ratificamos, no entanto, que as três subfunções não são estanques. Defendemos que 

elas compõem um único grupo – padrão III – e que em alguns dados menos prototípicos 

podemos encontrar até certo imbricamento entre as subfunções, fato que não consideramos ser 

um problema, já que não estamos trabalhando com categorizações discretas. 

 Para finalizarmos esta seção, ressaltamos que a análise das três subfunções conectoras 

é retomada na seção que segue, através da observação de propriedades da forma e do 

significado. Importante destacarmos até aqui é que essas três subfunções são abrigadas no 

padrão III – [foiquandoconector]. Nesse padrão, os itens “foi” e “quando” são lidos de maneira 

holística, independente da subfunção conectora. Por esse motivo, nós representamos esses 

itens dentro de um mesmo colchete, sem espaço entre os elementos. Trata-se de uma maneira 

de sinalizar a integração ou baixa composicionalidade desses itens. Essa diminuição em 

composicionalidade constitui um dos fatores que nos possibilitam considerar “foi quando”, no 

padrão III, uma microconstrução, nos termos de Traugott (2008), assunto abordado na seção 

que segue.  
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4.3.2 Contexto de mudança: a microconstrução “foi quando” 

  

 O contexto de mudança diz respeito à atuação de “foi quando” em um novo tipo de 

contexto no qual a ambiguidade ou incompatibilidade – mismatch – se desfaz e a leitura em 

termos de significado alvo torna-se a única disponível, conforme Heine (2002). Sendo assim, 

acusamos, nesse contexto, apenas a leitura holística, não-composicional, de “foi quando”, 

conector. Verificamos entrincheiramento95 dos elementos “foi” e “quando”, que constituem, 

juntos, um pareamento de forma e significado. Trata-se do contexto em que ocorre a 

construcionalização gramatical, conforme detalharemos ao longo desta seção. 

 Em nosso corpus, encontramos 90 dados (55%) da atuação de “foi quando” no padrão 

III – [foiquandoconector] – somente a partir do século XIX, no Corpus do Português, conforme 

tabela 7 abaixo; e 121 dados (51%) coletados nas notícias publicadas pelo Portal Globo e pelo 

Jornal O Dia online, conforme tabela 8 abaixo: 

 

Contextos Séc. 
XIII 

Séc. 
XIV 

Séc. 
XV 

Séc. 
XVI 

Séc. 
XVII 

Séc. 
XVIII  

Séc. 
XIX 

Séc. 
XX 

 
TOTAL 

Contexto 
inicial 

6 7 9 1 1 4 9 14 51 
(31%) 

Contexto 
ponte 

0 2 0 1 0 1 6 13 23 
(14%) 

Contexto de 
mudança 

0 0 0 0 0 0 11 79 90 
(55%) 

TOTAL 6 9 9 2 1 5 26 106 164 
(100%) 

Tabela 7: Representação quantitativa dos dados diacrônicos, coletados no Corpus do Português, 
distribuída ao longo dos séculos pesquisados, com destaque para o contexto de mudança. 
 

Contextos Portal Globo 
Séc. XXI 

Jornal O Dia 
Século XXI 

TOTAL 

Contexto inicial 26 (23%) 54 (41%) 80 (33%) 

Contexto ponte 17 (15%) 24 (19%) 41 (16%) 

Contexto de mudança 70 (62%) 51 (40%) 121 (51%) 

TOTAL 113 (100%) 129 (100%) 242 (100%) 

Tabela 8: Representação quantitativa dos dados sincrônicos, coletados nas notícias, distribuída de 
acordo com as duas fontes pesquisadas, com destaque para o contexto de mudança. 
 

                                                           
95 Relacionamos “entrincheiramento” à leitura menos composicional ou mais integrada de “foi quando”. 
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 Através da tabela 7, é possível atestarmos que o uso de “foi quando” como conector 

representa o contexto mais “novo” ou recente, comparado aos contextos anteriores. Prova 

disso é que somente encontramos, em nossa pesquisa diacrônica, dados do uso de “foi 

quando” como conector a partir do século XIX. Antes dessa época, apenas temos dados da 

atuação de “foi quando” no contexto inicial e no contexto ponte. Nossos dados mostram que 

se trata, portanto, de um uso recente na língua, representativo do contexto de mudança, 

conforme Heine (2002). 

 A tabela 8 nos mostra que o uso de “foi quando” no contexto de mudança é o que 

apresenta maior frequência type: foram coletados 121 dados, que representam 51% dos usos 

na sincronia atual. Isso nos permite dizer que a mudança, ou seja, a atuação de “foi quando” 

como conector, foi instaurada na língua por seus usuários, apesar de os outros contextos, 

anteriores à mudança, persistirem como usuais na língua. 

 Passando à analise dos dados de uso de “foi quando” no contexto de mudança, 

destacamos que não há a possibilidade de mais de uma leitura em termos de significado fonte, 

que ressalte a composicionalidade dos elementos “foi” e “quando”. Sendo assim, verificamos 

apenas a leitura holística de “foi quando”, conforme podemos observar no exemplo abaixo: 

 

(74) Segundo a polícia, a localização da droga só foi possível com o auxílio 
do cão farejador Cyborg, da raça American Stafforshire Terrier. “Nossa 
intenção era subir o morro, mas o Cyborg começou a sinalizar para um 
matagal que ficava mais abaixo. Enquanto todos subiam, decidimos liberá-lo 
para onde ele estava apontando. Foi quando ele entrou numa fenda entre 
duas rochas e saiu do local trazendo um tablete de droga”, explica o agente 
Teily Fabio Silva dos Santos. (Jornal O Dia, publicado em 04/12/2012, 
08h19) 
 

Em (74), “foi quando” articula porções textuais num movimento de retomada e de 

progressão textual. “Foi quando” retoma a porção textual que fala sobre o momento da soltura 

do cão, fazendo o texto progredir, introduzindo o evento que diz respeito ao achado do cão a 

partir de sua soltura. Neste caso, apenas a leitura de “foi quando” como conector é possível. 

Não há mais elementos no cotexto que licenciem uma leitura individual para cada um dos 

itens: não é possível resgatar sujeito para o verbo “ser”, por exemplo, nem há retomada de 

expressão de tempo, como vimos nos contextos anteriores.  

No contexto de mudança, o conector “foi quando”, em uma leitura holística, participa 

da organização dos eventos em sequência narrativa, colocando um desses eventos em 

evidência. No exemplo (74), o fato de o cão entrar em uma fenda e sair com a droga apresenta 

relevo informacional. Tal evento é marcado no tempo dentro da sequência em relação à 
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combinação de eventos dispostos na porção textual anterior. Trata-se de um conector de 

sequencialidade. 

Heine (2002) afirma que é no contexto de mudança que ocorre a gramaticalização. 

Diewald (2002) trata esse estágio como o contexto de isolamento, já que nesta fase contextos 

linguísticos específicos favorecem a leitura de um único significado, isolado, ocorrendo, 

então, a gramaticalização. Através de um modelo construcionalista de mudança linguística, 

Traugott e Trousdale (2013), em uma abordagem mais recente, mostram que a mudança por 

gramaticalização é geralmente observada sob dois pontos de vista – Gramaticalização como 

aumento de redução e dependência (GIRD) e Gramaticalização por extensão (GE) – que são 

analisados na abordagem construcional como complementares. É através dessa abordagem 

que observamos o contexto de mudança de “foi quando”. 

Tradicionalmente, sob a ótica da GIRD, a mudança por gramaticalização é relacionada 

à mudança categorial ou perda de fronteiras constituintes, conforme Heine e Kuteva (2007). 

Sob essa perspectiva, observamos que “foi quando” no contexto de mudança apresenta, 

através da mudança de fronteiras entre os itens constituintes, uma redução ou integração da 

forma aliada à emergência categorial de conector. Já em uma visão menos tradicional, sob a 

ótica da GE, a mudança por gramaticalização apresenta preocupação maior com a função. De 

acordo com essa visão, verificamos uma expansão do alcance semântico-pragmático e 

sintático no uso de “foi quando”, que passa a exercer no contexto de mudança uma função 

conectiva com propriedades semântico-pragmáticas específicas, como por exemplo, a 

focalização, expandindo ou alargando o esquema da conexão. 

A abordagem construcional trabalha com ambos os pontos de vista acima, no entanto, 

um dos diferenciais dessa abordagem é a preocupação em considerar da mesma maneira as 

mudanças na forma e no significado. Neste sentido, Traugott e Trousdale (2013) propõem que 

sejam observadas, nos contextos, as mudanças construcionais que podem preceder ou 

acompanhar a construcionalização – uma mudança através da qual um par formanova-

significadonovo é criado. Conforme se pôde observar ao longo deste capítulo, é essa a 

abordagem que constitui a base de análise de “foi quando” nessa pesquisa. 

Sendo assim, entendemos que as mudanças verificadas na passagem do contexto 

inicial para o contexto ponte, conforme destacamos nas seções anteriores, sejam mudanças 

construcionais em micropassos que se realizam por meio de sucessivas neoanálises, tanto no 

polo da forma como no polo do significado. Pensamos que tais mudanças possibilitam a 

construcionalização gramatical de “foi quando” como conector no contexto de mudança.  
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Com o objetivo de atestarmos essa construcionalização, observamos também no  

padrão III, contexto de mudança, propriedades da forma e do significado na atuação de “foi 

quando”, conforme viemos fazendo nos contextos anteriores, ao longo dessa pesquisa. Neste 

sentido, vejamos mais um exemplo de “foi quando” atuando como conector – contexto de 

mudança: 

(75) De acordo com o delegado Maurício Guimarães Soares, antes de atacar 
o universitário, a dupla tinha feito refém uma mulher dentro do campus. 
Segundo ele, uma mulher em um carro de cor escura foi abordada antes de 
Paiva. A dupla resolveu não assaltá-la depois de perceber que ela era 
deficiente, mas pediu que ela dirigisse até eles encontrarem outra vítima. Foi 
quando avistaram o estudante. 
Santiago disse que ficou no carro, ao lado da motorista, enquanto o parceiro 
desceu do veículo. Paiva teria reagido e o comparsa atirou. Os dois, então, 
fugiram no veículo. (Portal Globo, publicado em 09/06/2011, 20h06)  

 

No exemplo (75), “foi quando” participa da ordenação dos eventos em sequência 

cronológica. Trata-se de um uso de conector de sequencialidade. Através do uso do conector, 

observamos no texto um movimento de retomada a toda a porção textual anterior ao uso de 

“foi quando” – escopo do conector, bem como um movimento de progressão textual. 

Observamos, também, a focalização do fato de os assaltantes avistarem o estudante. 

De modo geral, no que se refere à forma, verificamos, no contexto de mudança, 

entrincheiramento dos itens “foi” e “quando” que são estruturalmente mais integrados, 

havendo, portanto, uma diminuição em composicionalidade. “Foi quando” articula porções 

textuais geralmente dispostas em períodos distintos, ocupando a posição inicial do período, 

como ocorre no exemplo (75). São poucos os casos em que “foi quando” atua em uma relação 

intrafrástica, como podemos ver no exemplo seguinte: 

 

(76) De acordo com a Polícia Militar (PM), ele trabalhava moendo cana 
quando a máquina travou e sugou o membro inferior. 
O homem tentou resolver o problema empurrando a cana com um dos pés, 
foi quando o equipamento sugou a perna do trabalhador. A vítima chegou a 
ser socorrida, mas teve uma forte hemorragia pela perda da perna e morreu 
antes de chegar ao hospital. (Jornal O Dia, publicado em 04/10/2012, 
09h57)  

 

No exemplo (76), “foi quando” articula porções textuais em uma relação intrafrástica. 

Trata-se da articulação de porções textuais pequenas, que mostram eventos bastante factuais. 

O conector “foi quando” participa da sequência de eventos ordenados cronologicamente, 

marcando uma noção de tempo pontual de ocorrência daquele de maior destaque: o fato de o 

equipamento ter sugado a perna do trabalhador. Em (76), verificamos, ainda, a articulação das 
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relações de causa e de consequência, tratando-se, portanto, de um conector lógico. Podemos 

dizer que em razão de o homem ter empurrado a cana com um dos pés, o equipamento sugou 

a perna do trabalhador. Fazendo uma paráfrase: o homem tentou resolver o problema 

empurrando a cana com um dos pés, por isso o equipamento sugou a perna do trabalhador. 

Em relação ao polo do significado, observamos, no contexto de mudança, de modo 

geral, que o conector “foi quando” é utilizado como estratégia de focalização, evidenciando 

processos de (inter)subjetivização, já que a escolha do evento focalizado na narrativa é feita 

de acordo com a percepção ou conhecimento do locutor.  Ademais, verificamos que, 

dependendo da subfunção conectora que “foi quando” exerce, podemos observar, além da 

semântica temporal de sequencialidade, conforme exemplo (75), relações lógicas de causa e 

consequência, conforme exemplo (76), em conexões textuais que podem ser estabelecidas 

tanto no nível do dictum, no caso do conector lógico, quanto no nível do modus, no caso do 

conector argumentativo, de acordo com Pezatti (2002). 

As propriedades do polo da forma e do polo do significado na atuação de “foi quando” 

no contexto de mudança são detalhadas mais adiante, de acordo com cada uma das 

subfunções conectoras. Por hora, objetivamos mostrar que as mudanças registradas em cada 

um desses polos, nos três contextos analisados na presente pesquisa, conforme Heine (2002), 

possibilitam visualizarmos a mudança em pequenos passos rumo à construcionalização de 

“foi quando” como conector, conforme destacamos no quadro 12, que segue96: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 As informações sobre o contexto inicial e sobre o contexto ponte já foram apresentadas e discutidas nas duas 
seções anteriores. Foram repetidas aqui para melhor visualização dos micropassos de mudança. As informações 
sobre o contexto de mudança foram apontadas, de modo geral, ao longo da presente seção e serão detalhadas 
mais adiante, até o fim desta seção. 
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Quadro 12: Características dos contextos inicial, ponte e de mudança na rota de construcionalização 
gramatical de “foi quando”. 

Contexto Inicial da rota de 
construcionalização 

gramatical de “foi quando” 

Contexto ponte da rota de 
construcionalização 

gramatical de “foi quando” 

Contexto de Mudança – 
CONSTRUCIONALIZAÇÃO 

GRAMATICAL de “foi 
quando” 

FORMA 
Propriedades 
morfossintáticas: 
► Estrutura oracional semelhante 
ao período composto por 
subordinação – Relação entre 
oração principal e oração 
subordinada substantiva 
predicativa [- prototípica]. 
► Leitura composicional dos 
itens “foi” e “quando”. São 
estruturalmente mais frouxos 
atuando como elementos 
independentes: “Foi”: Verbo de 
Ligação; “Quando”: Advérbio 
com função integrante. 
 
 
 
 
Propriedade fonológica: 
► Não há formação de grupo de 
força. 

Propriedades 
morfossintáticas: 
► Articulação de porções 
textuais geralmente dispostas em 
períodos distintos.  
► Sinal de pontuação antes de 
“foi quando”, verificado pelo uso 
do ponto em relações 
interfrásticas; e pela vírgula ou 
ponto e vírgula em relação 
intrafrástica. 
► Leitura menos composicional 
dos itens “foi” e “quando”. São 
estruturalmente, semi-integrados. 
Ambiguidade estrutural: em uma 
leitura, atuam como verbo 
copular e advérbio relativo, 
respectivamente, e em outra, 
atuam com função conectiva. 
Propriedade fonológica: 
► Há formação de grupo de 
força – pausa antes de “foi 
quando”. 

Propriedades 
morfossintáticas: 
►Articulação de porções textuais 
geralmente dispostas em períodos 
distintos. 
► Sinal de pontuação antes de 
“foi quando”, verificado pelo uso 
do ponto em relações 
interfrásticas; e pela vírgula ou 
ponto e vírgula em relação 
intrafrástica. 
► Leitura não-composicional dos 
itens “foi” e “quando”. São 
estruturalmente integrados, o que 
revela entrincheiramento dos 
itens. 
 
 
 
Propriedade fonológica: 
► Há formação de grupo de força 
– pausa antes de “foi quando”. 

SIGNIFICADO 
Propriedades Semânticas: 
► Semântica temporal  
► Relações no nível do dictum.  
► Ilustração ou identificação de 
um evento factual sinalizado na 
indicação temporal apresentada 
no sujeito. 
 
 
Propriedades 
Pragmáticas/Discursivas: 
► Focalização do evento que 
aparece na oração iniciada por 
“quando”.  
► Frame narrativo. 
 

Propriedades Semânticas: 
► Semântica temporal.  
► Relações no nível do dictum. 
► Marcação de eventos factuais 
em uma noção de tempo pontual. 
 
 
 
Propriedades 
Pragmáticas/Discursivas: 
► Focalização do evento que 
aparece no período iniciado por 
“foi quando”.  
► Processos de subjetivização (o 
escritor / falante seleciona o 
evento focalizado). 
► Conexão fórica entre porções 
textuais. 
► Escopo representado 
basicamente por uma expressão 
de tempo. 
► Frame narrativo. 
 

Propriedades Semânticas: 
►Semântica temporal: 
sequencialidade. 
► Semântica causal: causa/ 
consequência.  
► Semântica de inferência ou 
conclusão. 
►Relações no nível do dictum e do 
modus.  
►Articulação de eventos factuais 
e/ ou não factuais. 
Propriedades 
Pragmáticas/Discursivas: 
►Focalização do evento que 
aparece no período iniciado por 
“foi quando”.  
►Processos de subjetivização e 
intersubjetivização (acontece na 
medida em que o uso do conector 
vai se tornando 
convencionalizado). 
►Conexão fórica entre porções 
textuais. 
►Escopo representado por porções 
de texto de tamanho variado. 
►Frame narrativo. 
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Ratificamos que, na passagem do contexto inicial para o contexto ponte, temos 

mudanças construcionais, tanto no polo da forma como no polo do significado, que conduzem 

à construcionalização gramatical de “foi quando” no contexto de mudança. Desta forma, no 

contexto de mudança, não temos mais “verbo ser” e “advérbio quando”. O que existe é um 

pareamento da forma [foi quando] – e suas propriedades – com a função ou significado 

[conexão] – e suas propriedades. Esse pareamento pode ser representado ou formalizado da 

seguinte maneira: 

 

 

 

Trata-se, portanto, da criação de um pareamento formanova-significadonovo, ou seja, a 

criação de uma microconstrução. Estamos falando de uma microconstrução nova na rede 

construcional dentro do esquema da conexão, criada via construcionalização. Entendemos que 

a consequência de uma série de reajustes ou mudanças em micropassos observadas nos 

contextos é a construcionalização gramatical de “foi quando” como um conector. Assim, a 

microconstrução [foiquandoconector] passa a fazer parte do esquema da conexão, aumentando a 

produtividade desse esquema. 

De acordo com Traugott e Trousdale (2013), a construcionalização gramatical é 

definida como o desenvolvimento de (micro)construções que são total ou parcialmente 

procedurais. Ressaltamos o caráter procedural da microconstrução “foi quando” no sentido de 

que ela é usada nos constructos para estabelecer relações linguísticas entre porções textuais. 

Além do conceito procedural, Traugott e Trousdale (2013) propõem outras duas 

dimensões que caracterizam a (micro)construção. São elas o tamanho e a especificidade. 

Quanto ao tamanho, a microconstrução “foi quando” é analisada como um “chunk” ou 

encadeamento, ou seja, uma unidade complexa; e quanto à especificidade, diz respeito a uma 

microconstrução substantiva: é totalmente especificada fonologicamente, sem espaços abertos 

ou slots. A microconstrução “foi quando” é definida, portanto, em termos de suas dimensões, 

conforme Traugott e Trousdale (2013), como uma micro complexa, substantiva e procedural. 

As neoanálises de forma e significado que levam à construcionalização gramatical de 

“foi quando” – criação de um pareamento formanova-significadonovo, uma nova 

microconstrução – também são acompanhadas por mudanças no grau de esquematicidade, 

produtividade e composicionalidade.  

[ [foiquando]forma                        [membro da conexão]significado] 
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Podemos dizer que, do contexto inicial para o contexto de mudança, há uma 

diminuição no grau de composicionalidade de “foi quando”, já que partimos de uma leitura 

pouco integrada dos itens, portanto, mais composicional no contexto inicial, até chegarmos a 

uma leitura bastante entrincheirada dos itens, portanto, menos composicional no contexto de 

mudança. Em relação à esquematicidade e produtividade, observamos um aumento, de acordo 

com o que propõe Traugott e Trousdale (2013). A esquematicidade no nível da 

microconstrução “foi quando” aumenta, uma vez que seu significado torna-se mais abstrato e 

procedural no contexto de mudança. O aumento em produtividade no nível da 

microconstrução também ocorre, visto que “foi quando” é uma nova microconstrução que 

entra na classe ou esquema da conexão, havendo, portanto, expansão dessa classe, a qual 

Himmelmann (2004) denomina expansão host-class.  

Para melhor visualização desses três fatores observados na construcionalização 

gramatical de “foi quando” (composicionalidade, esquematicidade e produtividade), bem 

como das propriedades do polo da forma e do significado que legitimam a 

construcionalização da microconstrução [foiquandoconector] e suas subfunções, aprofundamos a 

análise das propriedades apresentadas no quadro 12 (p. 158), no que se refere ao contexto de 

mudança, para cada uma das subfunções conectoras de “foi quando”. O objetivo é atestar não 

só as características gerais da referida microconstrução, como também as peculiaridades de 

cada uma das três subfunções detectadas em nossa análise. Para isso, consideramos o caráter 

multidimensional da (micro)construção entendida através da correspondência simbólica entre 

forma e significado, conforme modelo proposto por Croft (2001), e analisamos as 

propriedades da microconstrução “foi quando” a partir das características listadas no seguinte 

quadro, inspirado no modelo apresentado por Croft (2001): 
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PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS    
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Sintática • Papel sintático; 
• Tipo de articulação. 

Morfológica • Cristalização da estrutura (pessoa do discurso, configuração modo-
temporal);  

• Integração dos itens. 
Fonológica • Formação de grupo de força. 

 
 
 
 
 

 
 
Elo de correspondência simbólica (CROFT, 
2001) 
 

S
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N
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D
O

 Semântica 
 

• Relações lógico-semânticas / argumentativas; 
• Factualidade/ não factualidade dos eventos; 
• Relações no nível do dictum e no nível do modus; 

Pragmática 
 

• Tipo de estratégia pragmática; 
• Sequência tipológica – Relação frame; 
 

Função 
discursiva 

 
• Função da micro(construção) no discurso. 
 

Figura 2: Modelo de estrutura simbólica, inspirado em Croft (2001), com a representação das características 
gerais da microconstrução “foi quando”, no polo da forma e do significado.  

 

Para iniciarmos a análise das características apresentadas no quadro acima, 

ressaltamos que as três instanciações de uso da microconstrução “foi quando” – representadas 

pelas subfunções: conector de sequencialidade, conector lógico e conector argumentativo – 

apresentam as mesmas características em relação ao polo da forma, diferenciando-se apenas 

no polo do significado.  

Começando pelo polo da forma, propriedade sintática, destacamos que o conector “foi 

quando”, em suas três subfunções, é responsável por um movimento de retomada anafórica e 

de progressão textual, que legitima seu papel sintático como elemento coesivo de conexão 

entre porções textuais, conforme pudemos observar em todos os dados apresentados no 

contexto de mudança. A articulação textual ocorre na maioria dos dados em nível interfrástico 

(ou interperíodo) – em que “foi quando” ocupa a posição inicial do período – podendo, 

também, ocorrer em nível intrafrástico. Essas características podem ser observadas nos três 

exemplos que seguem: 
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(77) Rita calou-se, pois não era de discutir com homem. Tinha vontade de 
perguntar onde ele ia, mas não fez. Já sabia a resposta. Ele, primeiro, foi 
urinar. Já estava escurecendo. Abriu a porta devagarinho, espreitando se 
tinha alguém do lado de fora que pudesse vê-lo. Botou o corpo fora da 
cabana se encostando pelas paredes. Foi quando sentiu um passamento e 
caiu. Deu uma trabalheira pra Rita que, apesar da barriga, conseguiu arrastá-
lo pra dentro, deixando-o estendi-do no chão da cabana. Mais tarde ela fez 
um outro chá pra reanimá-lo. Ficou cuidando dele por mais ou menos duas 
semanas. (Corpus do Português, Inimigas íntimas, Joyce Cavalvante, 
Romance, Século XX) – Conector de Sequencialidade. 
 
(78) David acertou a cabeça da sua esposa após uma briga em uma visita aos 
filhos. Ambos estão processo de divórcio. De acordo com o capitão de 
polícia Sam Arciola, David e a sua esposa Jennifer tiveram uma briga, foi 
quando ela o mordeu no braço e ele em seguida a acertou na cabeça com o 
iPhone. (Portal Globo, publicado em 23/05/2011, 13h52) – Conector lógico. 
 
(79) Barrie encontrou cinco irmãos e a irmã Gemma, que também joga pela 
equipe feminina de surdos do Reino Unido. "Eu digitei o nome de Gemma 
no Google e ele me mostrou que ela era uma atleta do Penzance. Foi quando 
eu vi que ela estava mais perto do que eu podia imaginar, foi surreal", 
relatou. (Jornal O Dia – publicado em 19/02/2013, 19h24)  – Conector 
argumentativo. 

 

Em relação à propriedade morfológica, verificamos a cristalização da estrutura, uma 

vez que a pessoa do discurso e a configuração temporal do verbo ser são únicas na atuação 

junto ao “quando” em sequência tipológica narrativa: “foi”, verbo na terceira pessoa do 

singular, no pretérito perfeito do indicativo. Fizemos uma busca do uso de “foi quando” em 

outras sequências tipológicas presentes em textos dos gêneros “artigo de opinião” e 

“editoriais”, conforme destacamos no capítulo de metodologia, mas não encontramos. Nos 

raros casos que encontramos “foi quando”, sua atuação ocorreu nesses textos em sequência 

tipológica narrativa. Além disso, verificamos, em análise piloto, que o uso do verbo ser junto 

ao “quando” no presente – “é quando” – ocorre em sequência tipológica expositiva97, 

assumindo funções distintas daquelas encontradas no uso de “foi quando”, apresentando-se, 

portanto, como uma outra microconstrução. Tudo isso nos leva a crer que a microconstrução 

[foiquandoconector] se cristalizou em sequência tipológica narrativa. A cristalização de “foi 

quando” também contribui para a diminuição em composicionalidade dos itens nessa 

sequência. 

Em relação à propriedade fonológica, observamos, apenas na condição de falantes e 

ouvintes nativos, a formação de um grupo de força na utilização de “foi quando” conector. 

Consideramos que essa formação de grupo de força seja decorrente da presença de uma pausa 

                                                           
97 Discorreremos sobre a análise piloto de “é quando” mais adiante, na seção 4.4. 
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antes da utilização de “foi quando” como conector. Como nossa pesquisa contempla apenas 

dados de escrita, acreditamos que essa pausa esteja sendo representada na escrita pelo uso do 

ponto, ponto e vírgula e até mesmo da vírgula, que antecedem ao uso de “foi quando” em 

função conectiva, em todos os dados do contexto de mudança. 

Diante das observações arroladas acerca de cada uma das propriedades no polo da 

forma, ressaltamos a atuação do mecanismo de neoanálise. No que se refere à morfossintaxe, 

observamos neoanálise sintática da forma “foi quando”, que sofre alteração de fronteiras, 

tornando-se mais integrada e até mesmo, cristalizada. Verificamos que a alteração de 

fronteiras é decorrente de uma reorganização contextual tanto no nível morfossintático como 

fonológico, em que “foi quando” se apresenta após um sinal de pontuação, formando um 

grupo de força. As abduções metonímicas que ocorrem ao longo da rota de 

construcionalização gramatical de “foi quando” nos contextos permitem a neoanálise da 

forma “foi quando” que se apresenta de maneira entrincheirada no contexto de mudança. Com 

isso, há uma diminuição em composicionalidade dos itens, que são lidos de maneira holística. 

Constatamos, desse modo, no polo da forma, uma expansão sintática (Himmelmann, 2004) no 

contexto de mudança, já que há uma nova configuração contextual que possibilita o uso de 

“foi quando” como conector. 

Em relação ao polo do significado, conforme apontamos anteriormente, temos 

características um pouco diferenciadas para cada uma das subfunções conectoras de “foi 

quando”. Sendo assim, precisamos tecer observações sobre cada uma das subfunções 

conectoras em algumas das propriedades do polo do significado. 

Começando pela propriedade semântica, no que diz respeito ao conector de 

sequencialidade, destacamos a relação temporal articulada por “foi quando”. Neste caso, o 

conector participa da ordenação dos eventos em sequência, marcando uma noção de tempo 

pontual de ocorrência do(s) evento(s) de maior destaque dentro da combinação de eventos 

apresentados, como podemos ver no exemplo abaixo: 

 

(80) O padre Luis Carlos de Souza disse ao G1 que as crianças estavam sob 
responsabilidade da irmã mais velha de 18 anos, que estava com um 
namorado na praça. "Elas pediram para o sacristão para tomar água e ir ao 
banheiro. Após a autorização dele, elas passaram pelo altar da igreja e foram 
para a sacristia. Foi quando começaram a brincar com os fósforos. O fogo 
se alastrou rapidamente. Eu, o sacristão, e populares que viram a fumaça, 
saímos correndo para controlar as chamas, mas o fogo já havia destruído a 
maioria das coisas", contou o religioso. (Portal Globo, publicado em 
20/07/2011, 10h07) 
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Em (80), o conector “foi quando” participa da ordenação dos fatos em sequência: 1) as 

crianças “pediram para o sacristão para tomar água e ir ao banheiro”, 2) houve a 

autorização do padre; 3) “elas passaram pelo altar da igreja e foram para a sacristia”; 4) 

“começaram a brincar com fósforos”. Neste caso, o conector “foi quando” introduz o evento 

4 – que apresenta maior destaque – marcando, dentro da sequência de eventos, seu momento 

de ocorrência. Trata-se do evento que ocorre posteriormente aos três primeiros, mais 

especificamente, no momento em que as crianças foram para a sacristia. Verificamos que a 

relação temporal é estabelecida dentro do processo de retomada e de progressão textual. 

Ressaltamos, no entanto, que a relação temporal se dá não só pela utilização do conector, 

como também na própria ordenação dos fatos em sequência cronológica. 

Verificamos, também, que o conector de sequencialidade é usado para estabelecer uma 

relação de sequencialidade entre eventos mais factuais – concretos – articulando, portanto, 

porções textuais no nível do dictum – formulação de conteúdo que existe no mundo. 

No que se refere ao conector lógico, propriedade semântica, ressaltamos que além da 

relação temporal destacada anteriormente, verificamos que “foi quando” articula relação de 

causa e consequência. Na atuação do conector lógico, há, portanto, uma sobreposição da 

relação temporal com a relação causal, como se pode ver no exemplo abaixo: 

 

(81) Uma testemunha disse que o grupo foi abordado pelos policiais. Os 
amigos saíram correndo e o soldado da PM reagiu. Foi quando começou o 
tiroteio. O soldado Cruz foi atingido por pelo menos 10 tiros, foi socorrido e 
morreu no hospital. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou 
que o caso vai ser investigado. (Jornal O Dia, publicado em 04/12/2012, 
09h41) 

 

Em (81), podemos observar que além da relação de temporalidade, há uma relação de 

causa e consequência que perpassa a sucessão de eventos. Podemos dizer que dentro daquela 

situação de abordagem policial, em razão de o soldado ter reagido, começou o tiroteio. Neste 

caso, a causa é abrigada no escopo e o conector “foi quando” introduz o evento que representa 

a consequência. Assim, “foi quando” articula as relações de causa e consequência através de 

um movimento de retomada e de progressão textual. 

Destacamos que “foi quando”, enquanto conector lógico, articula eventos mais 

factuais, que participam da realidade externa enquanto fatos concretos. Trata-se, portanto, de 

uma articulação textual que se dá no nível do dictum. 

Em relação ao conector argumentativo, propriedade semântica, também verificamos 

o estabelecimento da relação temporal, porém “foi quando” introduz um ponto de vista 
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elaborado a partir da observação pessoal e subjetiva do falante, como podemos observar no 

exemplo abaixo. Trata-se de um conector usado em discurso proferido em 1ª pessoa: 

 

(82) “Ao meu filho Luke, disse simplesmente que não me defendesse mais 
frente às outras crianças, que simplesmente lhes dissesse que sentia muito 
pelo que eu fiz", disse Armstrong, fazendo esforço para conter as lágrimas. 
"Vi meu filho me defendendo ao dizer aos amigos: 'O que estão dizendo 
sobre o meu pai não é verdade'. Foi quando soube que tinha de dizer-lhes a 
verdade", finalizou. (Jornal O Dia, publicado em 19/01/2013, 13h54)  

 

No exemplo (82), “foi quando” é usado para introduzir um ponto de vista, que, neste 

caso, pode até ser analisado como uma conclusão a que o falante chega frente aos fatos. No 

caso, o pai chega à conclusão de dizer a verdade aos filhos a partir de uma observação 

subjetiva da realidade: os filhos estavam defendendo o pai, que, sabendo que realmente havia 

feito algo errado, descobre / infere que precisava dizer-lhes a verdade. 

Ressaltamos que o conector é usado para introduzir um ponto de vista que diz respeito 

a uma atitude do sujeito em relação ao conteúdo do enunciado. Trata-se de uma articulação 

textual no nível do modus. Neste caso, o conector introduz um evento não-factual.  

Passando à propriedade pragmática, destacamos que a atuação do conector “foi 

quando”, nas três subfunções conectoras, serve a uma estratégia pragmática de focalização, 

conforme viemos destacando ao longo desta pesquisa. Trata-se de uma estratégia que ocorre 

dentro do frame narrativo para pôr em destaque o evento de maior relevo informacional na 

sequência, focalizando-o de uma única vez, como uma estrutura desgarrada, conforme Decat 

(2010). O conector “foi quando” introduz uma informação nova, realçando-a. Assim, o 

conector de sequencialidade realça um dos eventos dentro da sequência; o conector lógico 

realça o evento que ilustra uma consequência na sequência e o conector argumentativo 

realça a elaboração ou inferência feita pelo falante diante dos fatos apresentados na sequência. 

Através dos exemplos (80), (81) e (82) apresentados anteriormente, verificamos que 

em (80), conector de sequencialidade, o relevo informacional está no fato de as crianças 

começarem a brincar com fósforos, gerando um incêndio, assunto em pauta na notícia. Em 

(81), conector lógico, o destaque está no fato de ter sido iniciado um tiroteio – consequência 

da abordagem policial na qual os amigos correm e o soldado da PM reage. Em (82), conector 

argumentativo, o realce está na inferência ou conclusão do pai de contar a verdade para os 

filhos. 

Verificamos na propriedade pragmática a atuação do mecanismo de subjetivização, já 

que é o locutor quem seleciona de modo subjetivo o evento a ser focalizado na sequência. 
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Trata-se de uma escolha subjetiva da porção textual focalizada. Neste sentido, destacamos 

também a intersubjetificação, pois à medida que o uso do conector “foi quando” vai se 

tornando convencionalizado, a subjetividade passa a ser mais interacional no sentido de que o 

conector é usado como um recurso textual através do qual o escritor/ locutor oferece ao leitor/ 

ouvinte “uma pista” sobre o evento de maior relevo informacional, a que esse leitor/ ouvinte 

deve se ater mais.  

Em relação à propriedade discursiva, ressaltamos, de acordo com Croft (2001), a 

função conectiva de “foi quando”. Trata-se do papel que a (micro)construção cumpre no 

texto/ discurso. Nas três subfunções, “foi quando” estabelece conexão entre porções textuais, 

apresentando como escopo porções de texto de tamanho variado. O conector “foi quando” 

retoma porções textuais anafóricas, ao mesmo tempo em que faz o texto progredir. Neste 

sentido, é possível dizer que “foi quando”, independente de sua subfunção conectora, entra no 

esquema da conexão como uma nova unidade linguística utilizada no discurso na articulação 

de porções textuais.   

Frente às considerações arroladas em relação às propriedades no polo do significado, 

observamos, mais uma vez, a atuação do mecanismo de neoanálise, que não é um mecanismo 

restrito à forma morfossintática, como vimos no capítulo de Fundamentação teórica. O 

mecanismo de neoanálise incide sob o polo do significado, conforme Traugott e Trousdale 

(2013), na medida em que o significado da microconstrução torna-se, no contexto de 

mudança, internamente não composicional. Assim, verificamos que, em função da neoanálise 

do significado de “foi quando”, temos diminuição em analisabilidade, conforme Bybee 

(2010): a micro “foi quando” é analisada no contexto de mudança como uma unidade de 

significado utilizada para estabelecer conexão entre porções textuais.  

Por fim, destacamos que como consequência da construcionalização gramatical de “foi 

quando”, temos uma renovação no esquema da conexão que recebe “foi quando” como uma 

nova microconstrução ou um novo nó na rede construcional, aumentando sua produtividade. 

Verificamos, desta forma, uma expansão no esquema, que Himmelmann (2004) denomina 

expansão host-class. 

Diante da observação das propriedades que compõem o polo da forma e o polo do 

significado da microconstrução [foiquandoconector], chegamos à seguinte representação das 

propriedades dessa micro, conforme propõe Croft (2001): 
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Sintática • Cumpre papel sintático de conector; 
• Estabelece, principalmente, relações no nível interfrástico 

(interperíodo), podendo estabelecer relações no nível intrafrástico.  

Morfológica 
• Há cristalização da pessoa do discurso e da configuração temporal 

em sequência tipológica narrativa: verbo ser na terceira pessoa do 
singular, pretérito perfeito; 

• Integração ou entrincheiramento dos itens “foi” e “quando”. 
Fonológica • Há formação de grupo de força. 

 
 
 
 
 

 
Elo de correspondência simbólica (CROFT, 
2001) 
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 Semântica 

 
• Estabelece relações semânticas de temporalidade e de causalidade 

bem como relações argumentativas; 
• Apresenta semântica temporal, semântica causal e semântica de 

inferência ou conclusão; 
• Há articulação de eventos mais factuais (conector de sequencialidade 

e conector lógico) e menos factuais (conector argumentativo); 
• Estabelece relações no nível do dictum (conector de sequencialidade 

e lógico) e no nível do modus (conector argumentativo). 
 

Pragmática 
 

• É uma estratégia pragmática de Focalização; 
• Ocorre em sequência tipológica narrativa –  frame narrativo; 

Função 
discursiva 

 
• Estabelece conexão textual fórica; 
• Apresenta como escopo porções textuais de tamanho variado. 
 

Figura 3: Modelo de estrutura simbólica, inspirado em Croft (2001), com a especificação das características da 
microconstrução “foi quando”, no polo da forma e do significado.  
 

Ratificamos que no contexto de mudança flagramos a construcionalização gramatical 

de “foi quando” como conector. Entendemos que a microconstrução [foiquandoconector] seja 

realizada por constructos que são instanciados por três subfunções conectoras. Essas três 

subfunções conectoras que instanciam os usos de “foi quando” apresentam diferenças em 

apenas uma propriedade interna da microconstrução, a propriedade semântica. De acordo com 

Traugott e Trousdale (2013), a mudança em apenas uma propriedade não envolve a criação de 

um novo nó na rede construcional. Logo, as três subfunções conectoras são instâncias de uma 

única microconstrução: [foiquandoconector], conforme pudemos observar através da análise dos 
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dados que compõem o contexto de mudança – os constructos empiricamente comprovados em 

nossa pesquisa. 

Para finalizarmos a seção, passamos a tabela 9 com a divisão do quantitativo geral de 

dados correspondentes ao contexto de mudança – microconstrução “foi quando” – de acordo 

com a quantificação em cada uma das três subfunções conectoras: 

Tabela 9: Representação quantitativa dos dados que compõem o contexto de mudança, distribuída de 
acordo com as subfunções conectoras e com as fontes utilizadas, nos séculos encontrados. 
 

No Corpus do Português, a grande maioria dos dados coletados corresponde à atuação 

de “foi quando” como conector de sequencialidade. A justificativa para esse quantitativo está 

nos gêneros textuais. Em função da dificuldade, já mencionada no capítulo de metodologia, 

em se trabalhar com dados históricos, trabalhamos com textos narrativos de quaisquer 

gêneros, disponíveis no Corpus do Português. Grande parte desses textos é ficcional, 

principalmente, romances e contos. Verificamos que nesses gêneros a relação de causa e de 

consequência – conector lógico – bem como a introdução de uma inferência – conector 

argumentativo – são menos usuais que a relação objetiva de sequencialidade. 

No Portal Globo de Notícias e no Jornal O Dia online, os maiores percentuais foram os 

correspondentes aos usos de “foi quando” como conector lógico – Globo – e conector de 

 
Fontes 

 
Subfunções Conectoras 

Séc. 
XIX 

Séc. 
XX 

Séc. 
XXI 

TOTAL 
Padrão III 

TOTAL 
Geral 

 

 
Corpus do 
Português 

a-[foiquandoconector de sequencialidade] 9 76 - 85 
(52%) 

 
 

164 
(100%) 

b-[foiquandoconector lógico] 1 2 - 3 
(2%) 

c-[foiquandoconector argumentativo] 1 1 - 2 
(1%) 

TOTAL 11 79 - 90 
(55%) 

 
Portal 
Globo 

a-[foiquandoconector de sequencialidade] - - 30 30 
(26%) 

 
 

113 
(100%) 

b-[foiquandoconector lógico] - - 37 37 
(33%) 

c-[foiquandoconector argumentativo] - - 03 03 
(3%) 

TOTAL - - 70 70 
(62%) 

 
O Dia  
online 

a-[foiquandoconector de sequencialidade] - - 26 26 
(20%) 

 
 

129 
(100%) 

b-[foiquandoconector lógico] - - 22 22 
(17%) 

c-[foiquandoconector argumentativo] - - 03 03 
(3%) 

TOTAL - - 51 51 
(40%) 
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sequencialidade – Dia. A justificativa também está no gênero textual. A notícia é um formato 

de divulgação de acontecimentos por meios jornalísticos que, geralmente, trata de eventos 

bastante factuais os quais envolvem sequencialidade de eventos, causa e consequência. No 

que se refere ao conector argumentativo, destacamos sua baixa representatividade nos dados 

de ambas as fontes. Esse percentual não nos surpreende, já que a notícia não é o local mais 

usual para o discurso com frame argumentativo. Encontramos essa subfunção apenas em 

trechos aspeados, que mostram a voz dos envolvidos no assunto da notícia. 

A análise de todos esses dados que correspondem ao contexto de mudança permitiu 

observarmos que os usos de “foi quando” como conector na sincronia atual apresentam graus 

distintos de gramaticalidade se observarmos a abstratização presente nesses usos. Verificamos 

que, dentre as três subfunções conectoras, o conector de sequencialidade é considerado como 

o de menor grau de gramaticalidade, já que atua na articulação da relação temporal em 

conexão de porções textuais que envolvem eventos mais factuais, concretos – há uma relação 

mais objetiva de sequencialidade.  

Em nível intermediário, temos o conector lógico, visto que atua em um tipo de 

articulação temporal por meio da qual se estabelece uma relação de causa e consequência, 

aumentando, portanto, a abstratização no uso do conector, apesar de a articulação envolver 

também eventos mais factuais, concretos. 

Em último nível, com maior grau de gramaticalidade, temos o conector argumentativo, 

tendo em vista que atua em um contexto de maior abstratização, introduzindo um ponto de 

vista, uma inferência ou uma conclusão através da articulação de porções textuais que 

envolvem eventos menos factuais. Verificamos, portanto, maior subjetivização e 

abstratização, fato que nos permite atestar maior gramaticalidade no uso dessa subfunção. 

Ressaltamos, ainda, em um olhar mais amplo, que o padrão III – contexto de mudança 

– participa, como o padrão mais gramatical e abstrato, de um cline de gramaticalidade ou 

gradiência sincrônica, em relação aos padrões I e II. Por fim, afirmamos, através da análise de 

nossos dados, que esse cline de gramaticalidade é atestado na gradualidade diacrônica, já que 

o padrão III é o mais recente em nosso corpus, apresentando dados somente a partir do século 

XIX. Verificamos que os graus de gramaticalidade de “foi quando” são decorrentes de uma 

mudança gradual, diacrônica, comprovada através do estudo dos contextos realizado nesta 

pesquisa, conforme Heine (2002). 

A análise pancrônica de “foi quando” permitiu que observássemos duas perspectivas 

de mudança: a gramaticalidade sincrônica de “foi quando” constatada através da polissemia 

dos usos de “foi quando” nos três padrões identificados e a mudança diacrônica gradual 
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constatada através da heterossemia observada nos contextos que compõem a rota de 

construcionalização gramatical de “foi quando”. 

 

4.3.3 As microconstruções “foi quando” e “é quando”: uma proposta de enquadramento no 

esquema da conexão 

 

 Ao longo dessa pesquisa, estudando a microconstrução “foi quando”, fomos 

motivados a prestar a atenção em outros usos linguísticos muito similares, como os usos de 

“foi então”, “foi assim”, “foi onde” etc. e, em especial, “é quando”. Considerando o uso de “é 

quando” especial por ser um tipo de estruturação bastante semelhante à microconstrução “foi 

quando”, fizemos um estudo piloto no qual analisamos 50 dados de uso de “é quando”, 

coletados em notícias publicadas pelo Portal Globo de Notícias, no período de 19/02/2013 a 

15/03/2013. 

 Constatamos nesse breve estudo que “é quando” atua em sequência tipológica 

expositiva e que, na grande maioria dos dados coletados (78%), há o preenchimento da 

posição de sujeito do verbo ser, conforme podemos ver nos exemplos abaixo:  

 

(83) O órgão explica que reclamação fundamentada é quando fica em 
evidência a infração às normas de defesa do consumidor. O Código de 
Defesa do Consumidor, através do art. 44, determina que "os órgãos públicos 
de defesa do consumidor mantenham um registro, na forma de cadastro, das 
reclamações abertas por consumidores contra fornecedores de produtos e 
serviços que, após terem sido analisadas pelo órgão, tenham sido entendidas 
como fundamentadas, devendo torná-lo público anualmente". (Portal Globo, 
publicado em 15/03/2013, 10h12) 
 
(84) O especialista em consumo Dori Boucault concorda com Roberta. Ele 
diz que é preciso reclamar porque desta forma o consumidor terá mais força 
para se defender de irregularidades em produtos e serviços. Boucault destaca 
ainda que o desrespeito mais comum ao consumidor é quando o 
comerciante ou prestador de serviço promete algo e não cumpre. “O 
consumidor deve sempre guardar a nota fiscal, o manual e o certificado de 
garantia do produto. Esses documentos são essenciais na hora de se defender 
de um problema”, orienta. (Portal Globo, publicado em 14/03/2013, 14h10)  
 

  

Observamos que em muitos desses casos “é quando” introduz uma definição do SN 

que preenche a posição de sujeito, conforme ocorre no exemplo (83), no qual “é quando” 

introduz a definição de “reclamação fundamentada”. Monteiro (2008) considera que nesses 

casos “é quando” seja uma “construção de definição”. Nas palavras de Monteiro (2008, p.16), 
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a construção “[SN ser quando O]” é “uma construção de definição, que tem o objetivo de 

explicar ou elucidar um termo cuja entidade é um referente nominal”. 

 Verificamos, no entanto, que nem sempre, quando há o preenchimento da posição de 

sujeito, “é quando” introduz uma definição. Tais casos foram descartados na pesquisa de 

Monteiro (2008), conforme a própria autora afirma. É o caso do exemplo (84), no qual há uma 

relação de identidade entre o sujeito e a oração iniciada por “quando”. Trata-se de um caso 

que se assemelha ao uso de “foi quando” no padrão I, em que podemos depreender uma 

relação de identidade entre o sujeito e a oração predicativa [- prototípica] iniciada por 

“quando”, com valor temporal, mediada pelo verbo ser. 

Dentre os 50 dados coletados (100%), 39 dados (78%) representam os usos 

apresentados nos exemplos (83) e (84). Dentre eles temos 16 casos de “construção de 

definição” (32%). Dentre os 11 dados restantes, encontramos 7 casos (14 %) que se 

assemelham ao padrão II de “foi quando”, 3 dados (6%) que se assemelham ao conector de 

sequencialidade (padrão III) e 1 dado (2%) que se assemelha ao conector lógico (padrão III), 

conforme tabela abaixo: 

“PADRÕES” TOTAL PERCENTUAL 

 
Preenchimento da posição de 
sujeito 
 

“Padrão I” 23 46% 

“Construção de 
definição” 

16 32% 

“Padrão II” 7 14% 
“Padrão III” – Conector de sequencialidade 3 6% 
“Padrão III” – Conector lógico 1 2% 
TOTAL 50 100% 
Tabela 10: Representação quantitativa resultante de análise piloto dos usos de “é quando”. 

 

Através desse estudo piloto, e muito incipiente, pensamos que os usos de “é quando” 

apresentam certas peculiaridades em relação ao estudo de “foi quando”. No entanto, é 

possível dizer que “é quando” também atua como um conector, porém em sequências 

tipológicas expositivas. Pensamos que isso ocorre não só nos poucos casos que identificamos 

como conector de sequencialidade ou lógico, mas também nos casos considerados por 

Monteiro (2008) como “Construções de definição”.  

Desse modo, parece-nos muito válido aprofundar esse estudo, que não foi feito aqui 

em função de nossas opções metodológicas. Destacamos, no entanto, que ao nosso ver, “é 

quando” é uma outra microconstrução, diferente de “foi quando”, que atua na sincronia atual 

como conector em sequências tipológicas expositivas. 
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Consideramos igualmente importante o estudo de “foi então”, “foi assim”, “foi onde” 

etc. Acreditamos que tais estruturas também estejam sendo usadas como mecanismos de 

coesão, em função conectiva, como podemos ver nos exemplos abaixo, retirados de notícias 

publicadas pelo Jornal O Dia online:  

 

(85) Em seguida, Buffon mostrou não ter gostado do comentário e alertou o 
companheiro. "Tem uma câmera te filmando", disse, falando sobre a 
presença da equipe de TV italiana. A resposta de Cassano veio em tom mais 
ofensivo: "Muito bem, procurando uma maneira de escapar". Foi então que 
a irritação do goleiro foi externada completamente: "Você é um 
irresponsável. Te daria uns tapas", afirmou. Depois disso, a dupla não se 
falou mais. (Jornal O Dia online, publicado em 28/06/2014) 
 
(86) Grafitagem, discussões sobre como promover a juventude da periferia 
na mídia e questionamentos, muitos questionamentos. Foi assim a aula 
inaugural da 8ª turma da Escola Popular de Comunicação Crítica, a Espocc, 
do Observatório de Favelas, na noite de terça, na Maré. Noventa alunos 
foram selecionados, entre 277 inscritos, para cursos de audiovisual, criação 
digital, preparação de roteiro e edição de filmes. Noções de redes sociais e 
planejamento de comunicação também estão na grade curricular. (Jornal O 
Dia online, publicado em 23/07/2014) 
 
(87) Segundo a reportagem da BBC Brasil, as frases incluídas nas matérias 
internacionais parecem terem sido copiadas, fora de contexto, de uma 
reportagem da revista Marie Claire publicada em 2009. No texto, que mostra 
como a cooperativa local criada pelas mulheres se tornou exemplo de 
organização entre as moradoras, uma das entrevistadas diz que há poucos 
homens solteiros e que boa parte deles são parentes. Foi onde começou a 
confusão. (Jornal O Dia online, publicado em 29/08/2014) 
 

 Nos três exemplos acima, as estruturas em destaque articulam porções textuais 

distribuídas em períodos distintos. São usadas após sinal de pontuação, sinalizando uma 

leitura menos composicional dos itens, ou seja, uma maior integração entre eles. Quanto ao 

significado, cada uso apresenta sua particularidade. Podemos observar, por exemplo, a 

articulação das relações de causa e efeito em (85); uma relação de predicação entre as porções 

textuais articuladas por “foi assim”, em ordem VS, em (86); e em (87), uma relação de 

sequencialidade na qual “foi onde” tem como escopo um lugar “virtual”. São instâncias de 

uso interessantes a serem investigadas. 

Pensamos que todas essas instâncias de uso possam representar possíveis 

microconstruções relacionadas em rede, conforme propõem Traugott e Trousdale (2013). 

Assim, levantamos a hipótese de que os usos organizados a partir do arranjo Verbo Ser + 

Advérbio estejam relacionados em rede construcional, expandindo o esquema da conexão. De 

acordo com Traugott e Trousdale (2013), o esquema é o nível construcional mais amplo que 
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abarca todos os outros níveis, podendo ser comparado, grosso modo, com a macroconstrução 

(TRAUGOTT, 2008). 

 Desse modo, pensamos que o arranjo VSer + ADV pode ser considerado, dentro da 

divisão em níveis construcionais proposta por Traugott (2008), uma macroconstrução, que 

abriga meso e microconstruções da seguinte forma: 

 

 

Figura 4: Proposta enquadramento da microconstrução “foi quando” na rede construcional              
[V ser focalizador ADV] conector, conforme Traugott (2008). 
 

 Consideramos que a macroconstrução [VSer focalizadorADV] conector represente um 

esquema de conexão textual que tem como membros as mesoconstruções destacadas acima. 

Acreditamos que essas mesos se alinham umas com as outras por analogização, abrigando as 

microconstruções formadas com o verbo ser no presente ou no pretérito. Hipotetizamos, 

ainda, que tais microconstruções sejam criadas via construcionalização gramatical, a partir de 

sucessivas neoanálises de forma e siginificado em diferentes contextos que levam à mudança 

em pequenos passos, conforme pudemos observar através do estudo dos usos de “foi quando”, 

analisados detalhadamente na presente pesquisa.  

 Ressaltamos que a organização em níveis construcionais apresentada acima constitui 

apenas uma hipótese de análise a partir do estudo de “foi quando”. Para se comprovar essa 

hipótese, é necessário um estudo pormenorizado das instanciações de uso de cada uma das 

possíveis microconstruções apresentadas, tal qual realizamos com o estudo de “foi quando”, 

nesta pesquisa. O campo está aberto a inúmeras investigações. 



174 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo desenvolvido ao longo desta pesquisa permitiu-nos responder aos nossos 

questionamentos iniciais, confirmando nossas hipóteses apresentadas no começo de nosso 

trabalho. No presente capítulo, sumarizamos nossas reflexões e sintetizamos toda a 

investigação realizada durante a pesquisa, de modo a deixarmos evidentes os resultados 

alcançados.  

Verificamos, inicialmente, que os graus de gramaticalidade de “foi quando” estão 

relacionados, basicamente, a três contextos específicos. Apoiando-nos no estudo dos 

contextos proposto por Heine (2002), constatamos que os diferentes usos de “foi quando” se 

distribuem no contexto inicial, no contexto ponte e no contexto de mudança. 

O contexto inicial configura-se como o mais concreto, o mais composicional e o 

menos esquemático, abarcando os usos com menor grau de gramaticalidade, identificados em 

nossa pesquisa como os casos listados no Padrão I – [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante]. O 

contexto ponte é considerado híbrido, contemplando os usos em nível intermediário de 

gramaticalidade, listados no Padrão II – [foiverb.copulativo [quandoadv.relativo]]. Já o contexto de 

mudança configura-se como mais abstrato, mais esquemático e menos composicional, 

relacionando os casos listados no padrão III – [foiquandoconector]. Evidenciamos, portanto, no 

que se refere à sincronia, uma gradiência que segue do contexto inicial para o contexto de 

mudança. 

A partir de nossa pesquisa histórica, constatamos que a gradiência sincrônica 

observada através dos usos de “foi quando” coletados em notícias do século XXI é resultado, 

de fato, de um processo de mudança diacrônico. Destacamos que, na diacronia, encontramos 

dados representativos do contexto inicial desde o século XIII – o que não ocorreu nos outros 

contextos, os quais são ou menos produtivos, no caso do padrão II, ou mais recentes, no caso 

do padrão III. Nossos dados evidenciam que o contexto inicial – mais básico e concreto – diz 

respeito, portanto, ao contexto mais antigo, considerado fonte para as mudanças que ocorrem 

na rota de construcionalização gramatical de “foi quando”. 
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Em relação ao contexto ponte, nossos dados apontam que esse também é um contexto 

antigo, o qual remonta ao século XIV. No entanto, esse contexto apresenta-se pouco 

produtivo, sendo interpretado, de certa forma, como um contexto de inovação, que antecede a 

mudança. Trata-se de uma modulação contextual que revela certa ambiguidade estrutural, 

semântica e pragmática, conforme detalhamos ao longo desta tese. 

No que se refere ao contexto de mudança, atestamos, através de nossos dados, que se 

trata do contexto mais “novo” ou recente na língua, comparado aos outros dois contextos, 

uma vez que somente encontramos dados de usos de “foi quando” no contexto de mudança a 

partir do século XIX. Ratificamos que é nesse contexto que ocorre a construcionalização 

gramatical de “foi quando” como conector. 

Com isso, atestamos que a gradiência sincrônica é decorrente da gradualidade 

diacrônica nos usos de “foi quando”. Nossa análise pancrônica permitiu-nos apontar a 

mudança em duas perspectivas: a gramaticalidade sincrônica, relacionada à polissemia dos 

usos de “foi quando” nos três padrões identificados, e a mudança diacrônica gradual, 

relacionada à heterossemia98 observada nos contextos que compõem a rota de 

construcionalização gramatical. 

Ressaltamos que o estudo de “foi quando” nos contextos foi primordial para 

analisarmos as mudanças construcionais em micropassos que conduziram à emergência da 

microconstrução “foi quando”. Foram nos contextos que verificamos as neoanálises 

responsáveis pelas mudanças construcionais ocorridas tanto no polo da forma como no polo 

do significado, considerando o modelo da estrutura simbólica de uma construção, proposto 

por Croft (2001). Para chegarmos à análise da microconstrução “foi quando”, apontamos, no 

decorrer de nosso estudo, características da forma (propriedades sintática, morfológica e 

fonológica) e do significado (propriedades semântica, pragmática e discursiva) na atuação de 

“foi quando” em cada um dos contextos. 

Analisando o contexto inicial, verificamos, na forma, uma leitura bastante 

composicional dos itens “foi” e “quando”, que se apresentam, estruturalmente mais frouxos, 

atuando em nível oracional. Esses itens não constituem um grupo de força. No polo do 

significado, verificamos, basicamente, relações no nível do dictum, através da ilustração ou 

identificação de um evento factual sinalizado na indicação temporal apresentada no sujeito. 

Nesse contexto, temos duas formas: [foi] e [quando]; e dois significados: [estabelecer ligação] 

e [introduzir uma oração predicativa com valor temporal], respectivamente. 

                                                           
98 Sentidos compartilhados entre construções anteriores e posteriores, ou seja, associação diacrônica entre 
sentidos ou funções historicamente relacionados. 
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As mudanças construcionais que ocorrem do contexto inicial para o contexto ponte são 

proporcionadas por neoanálises sintáticas e semânticas que possibilitam pequenas 

modificações no contexto. Essas modificações são traduzidas tanto no polo da forma como no 

polo do significado.  

Assim, no contexto ponte, no que se refere à forma, “foi quando” apresenta uma 

leitura menos composicional, já que é utilizado após um sinal de pontuação, implicando maior 

integração entre os dois itens, os quais começam a formar um grupo de força, 

fonologicamente. No entanto, verificamos certa ambiguidade estrutural, fazendo com que, de 

um lado, identifiquemos duas formas e dois significados: as formas [foi] e [quando] cumprem 

as funções de [servir à focalização] e de [retomar uma expressão de tempo], respectivamente; 

e de outro lado, identifiquemos uma forma [foi quando] e um significado [função conectiva] 

na atuação de “foi quando” no referido contexto. 

Ainda no contexto ponte, no que se refere ao significado, atestamos que “foi quando” 

é responsável pela marcação da noção de tempo pontual de eventos factuais. Além disso, 

serve para focalizar o evento que aparece no período iniciado por “foi quando”, refletindo um 

processo de subjetivização através do qual o escritor/ falante seleciona o evento a ser 

focalizado. Como um mecanismo de conexão fórica, “foi quando” apresenta como escopo 

uma expressão de tempo. 

Verificamos, portanto, do contexto inicial para o contexto ponte, micropassos de 

mudança por neoanálise que levam à inovação do uso de um contexto para o outro. Assim, no 

contexto ponte, o significado fonte dos itens [foi] e [quando], presente no contexto inicial, 

começa a dar lugar ao significado alvo da microconstrução [foi quando], licenciado somente 

no contexto de mudança. Desse modo, no contexto ponte, temos o que Traugott e Trousdale 

(2013) chamam de inovação, que antecede à mudança. 

As sucessivas neoanálises continuam a ocorrer do contexto ponte para o contexto de 

mudança, proporcionando a atuação de “foi quando” com novas características no que se 

refere ao polo da forma e ao polo do significado. Desse modo, ressaltamos que no contexto de 

mudança – polo da forma – temos uma leitura bastante entrincheirada de “foi quando”, o que 

evidencia a diminuição em composicionalidade. Nesse contexto, “foi quando” é utilizado na 

articulação de porções textuais em relações interfrásticas, cumprindo o papel sintático de 

conector. 

No que se refere ao significado, o conector “foi quando” articula as relações 

semânticas temporal e causal, atuando nas relações no nível do dictum e do modus, por meio 

da articulação de porções textuais que apresentam eventos factuais e não factuais. Além disso, 
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ressaltamos a propriedade pragmática de focalização, já que o evento apresentado no período 

iniciado por “foi quando” é o que apresenta maior relevo informacional. Nesse sentido, 

detectamos não só o processo de subjetivização como também o processo de 

intersubjetivização, que acontece na medida em que o uso do conector vai se tornando 

convencionalizado. O conector “foi quando” é responsável pela conexão fórica entre porções 

textuais, apresentando como escopo porções de texto de tamanho variado. 

Assumimos, pois, que as mudanças construcionais, que ocorrem tanto no polo da 

forma como no polo do significado, conduzem à construcionalização gramatical de “foi 

quando” como conector no contexto de mudança. Assim, nesse contexto, não temos mais as 

formas [foi], verbo ser, e [quando], advérbio. O que temos é um pareamento da forma [foi 

quando] com a função ou significado [conector/ membro da conexão]. Trata-se da criação de 

uma nova microconstrução na rede, ou seja, um pareamento formanova-significadonovo. 

 Através da análise de nossos dados, foi possível atestarmos que o resultado de uma 

série de reajustes ou mudanças em micropassos, observadas nos contextos, culmina com a 

construcionalização gramatical de “foi quando” como conector. O resultado das mudanças ao 

longo do tempo, em micropassos é, de fato, a construcionalização gramatical de “foi quando” 

como um conector, que passa a atuar como mais um membro dessa categoria gramatical. 

Constatamos, ainda, que a microconstrução “foi quando” é instanciada por três 

subfunções conectoras: conector de sequencialidade, conector lógico e conector 

argumentativo, conforme verificamos ao longo desta tese. Essas subfunções são consideradas 

instâncias de uma única microconstrução, tendo em vista que as três apresentam diferenças 

em apenas uma propriedade interna da microconstrução, a propriedade semântica. Conforme 

Traugott e Trousdale (2013), a mudança em apenas uma propriedade não envolve a criação de 

um novo nó na rede construcional.  

Destacamos que a construcionalização gramatical de “foi quando” é acompanhada por 

mudanças no grau de esquematicidade, produtividade e composicionalidade. Constatamos 

diminuição em composicionalidade, através do entrincheiramento dos itens “foi” e “quando”. 

Por outro lado, verificamos, no nível da microconstrução, conforme Trousdale (2014), um 

aumento em esquematicidade, já que a realização da microconstrução “foi quando”, no 

contexto de mudança, apresenta significado mais abstrato e procedural. No que se refere à 

produtividade, também constatamos um aumento, na medida em que [foiquandoconector] é uma 

nova microconstrução que entra para classe ou esquema da conexão, evidenciando uma 

expansão dessa classe – expansão host-class, conforme Himmelmann (2004). 
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Diante das reflexões apresentadas, comprovamos a nossa tese: Os usos de “foi 

quando”, em diferentes contextos, apresentam graus distintos de gramaticalidade, que são 

decorrentes de um processo de mudança diacrônico. O resultado das mudanças que ocorrem 

ao longo do tempo, em micropassos, é a construcionalização gramatical de “foi quando” 

como conector. 

Antes de finalizarmos, acusamos a necessidade de ampliação de todo o estudo 

apresentado nesta tese, uma vez que analisamos uma única microconstrução na rede           

VSer + ADV, conforme ilustramos na figura 4 (p. 173). Logo, consideramos necessário o 

estudo de outras microconstruções que possivelmente façam parte dessa rede construcional, a 

qual integra o esquema da conexão em nossa língua. Enfatizamos, portanto, a importância da 

continuidade desse estudo através de outros que a este se somem para que tenhamos uma 

ampliação da descrição interpretativa das (micro)construções que atuam como conectores em 

nosso idioma. 

Por fim, consideramos que nossa pesquisa contribui para uma ampliação no estudo da 

mudança construcional e da conexão textual. O presente trabalho evidencia que o quadro de 

conectores em nossa língua é bastante vasto e não se restringe apenas aos conectores 

canônicos, listados pela tradição gramatical. Nesse sentido, ressaltamos a importância dos 

estudos na perspectiva da mudança construcional, realçando a relevância da presente tese 

como representante de uma vertente promissora de pesquisa – a LFCU, que hoje, no Brasil e 

no exterior, procura dar conta da mudança linguística em abordagem construcional. 
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ANEXO I  – FRAGMENTOS DE TEXTOS NARRATIVOS COLETADOS NO CORPUS 

DO PORTUGUÊS 

 

Anexo I – A: Padrão I: [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante] 

 

Século XIII 

(01) Amigas, eu oí dizer que lidarom os de Mourom com aquestes d’el rei e nom poss’end’a 

verdade saber: V5 se é viv’o meu amigo, que troux’a mia touca sigo. Se me mal nom 

estevesse ou nom fosse por enfinta daria esta mia cinta V10 a quem m’as novas dissesse: se 

é viv’o meu amigo, que troux’a mia touca sigo. B 1390, V 999 Gonçalo Eanes do Vinhal 

Assunto: Esta cantiga fez Dom Gonçalo Anes do Vinhal ao infante Dom Anrique porque 

diziam que era entendedor da rainha Dona Joana, sa madrasta, e esto foi quando el rei Dom 

Afons’o pôs fora da terra. Sei eu, donas, que deitad’é d’aqui do reino já meu amigu’e nom 

sei como lhi vai, mais quer’ir a el rei, chorar-lh-ei muito e direi-lh’assi: V5 por Deus, senhor, 

que vos tam bom rei fez, perdoad’a meu amigu’esta vez. Porque o amo tam de coraçom, 

como nunc’amou amigo molher, irei ali u el rei estever, V10 chorando dos olhos, direi-

lh’entom: (Cantiga de Escárnio e Maldizer99, século XIII)  

(02) Rei Don Affonsso, fazer fez mui rica sepoltura 1 que costou mui grand' aver, feita en 

fegura dele, 1 polos ossos y meter se o achassen desfeito; 1 mas tornou-xe-lle en al. Muito 

demostra Virgen, a Sennor esperital... Ca o achou tod' enteiro e a ssa madre, ca Deus non 

quis que sse desfezessen, 1 ca ambos eran ben seus quites, que nunca mais foron 1 San 

Marcos e San Mateus, outrossi da Santa Virgen, que do mund' é estadal. Muito demostra a 

Virgen, a Sennor esperital... Esto foi quando o corpo de ssa madre fez vïir de Burgos pera 

Sevilla, que jaz cabo d' Alquivir, e en ricos mõimentos 1 os fez ambos sepelir, obrados mui 

ricamente 1 cada ûu a seu sinal. Muito demostra a Virgen, a Sennor esperital... Depois que 

esto foi feito, 1 el Rey apost' e mui ben a omagen de seu padre 1 fez põer como conven de 

seer rei en cadeira, 1 e que ssa espada ten na mão, con que deu colbe 1 a Mafomete mortal. 

(Cantiga de Santa Maria 3, século XIII) 

(03-04) Non catedes a como fuy falir, mais catade como non sey u ir senon a vos por merçee 

pedir, u a achei cada que a pedi. Santa Maria, nenbre-vos de mi... E querede que vos veja ali 

u vos sodes, quando me for daqui. Esta. La. é dos sete pesares que viu Santa Maria do seu 

                                                           
99 No Corpus do Português, não há a identificação das Cantigas nem de seus referidos autores. 
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Fillo. Aver non poderia lagrimas que chorasse quantas chorar querria, se m'ante non 

nenbrasse como Santa Maria viu con que lle pesasse do Fillo que avia ante que a levasse. Un 

daquestes pesares foi quando a Egito fugiu polos millares, segund' achei escrito, dos minïos 

a pares, que Erodes maldito fez matar a logares por seu rein' aver quito. O segundo foi 

quando seu Fill' ouve perdudo tres dias, e cuidando que judeus ascondudo llo tlian, e 

osmando que morto ou traudo foss', e por el chorando, ant' ela foi vïudo. (Cantiga de Santa 

Maria 3, século XIII) 

(05) E o pesar terçeiro foi mui grand' aficado, quando ll' un mandadeiro disse que recadado 

seu Fillo verdadeiro, Jesu-Crist', e liado levavan mui senlleiro, dos seus desanparado. Do 

quarto foi coitada u seu Fillo velido viu levar a pesada cruz, e el mal ferido d'açoutes e 

messada a barva e cospido, e a gent' assûada sobr' el en apelido. O quinto pesar forte foi 

quando o poseron na cruz e por conorte azed' e fel lle deron; sobre seus panos sorte deitaron 

e fezeron per que chegou a morte, onde prazer ouveron. O sesto foi sen falla quando o 

despregaron da cruz e con mortalla a soterrar levaron, e temendo baralla o sepulcro 

guardaron; mais pois, se el me valla, ali nono acharon. (Cantiga de Santa Maria 3, século 

XIII)  

(06) Non é mui gran maravilla 1 se sabe fazer lavar a Madre do que o mundo 1 fezo e é del 

Sennor. Desto direi un miragre 1 que no Port' aconteçeu, que fezo Santa Maria, 1 Madre 

daquel que prendeu paixon e ena cruz morte 1 por nos,* e que nos tolleu das mãos do 

ëemigo, 1 o diab' enganador. Non é mui gran maravilla 1 se sabe fazer lavor... Esto foi 

quando lavravan 1 a ygreja, com' oý, daquel logar; e avian 1 avondo, com' aprendi, de cal, 

de pedra, d'area 1 e de agua outrossi. Mais madeira lles falia, 1 de que estavan peor Non é 

mui gran maravilla 1 se sabe fazer lavor... Ca d'outra cousa nehûa 1 que y ouvesse mester, ca 

de tod' avond' avian; 1 e porend' a como quer punnavan de a averen. (Cantiga de Santa 

Maria 3, século XIII) 

Século XIV 

(07) E elle que lhe nõ demãdaria villa nem castello, se nõ a meyatade do que sohyã a dar, e 

com esto outros muytos afaagos que lhes mandou dizer. Mas elles estavam muy argulhosos 

por o vëcimëto da batalha que delle ouverõ e outrossi por que ouverom hûa batalha cõ dom 

Alvaro Fernandez e cõ os filhos de Gomez Diaz e forom os mouros beadantes; e esto foi 

quando se el rei tornara da entrada que fezera. E por esto nõ tornarõ os mouros ao que lhes 

el rey mandava dizer. E em este ãno ouve hûa lide Abenalfage cõ os da Estremadura ëno 

Spartal e forom os cristããos vençudos. Mas agora leixa a estoria a fallar desto e torna a fallar 
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de Yahya, rey de Vallença. (Crônica Geral de Espanha, de 1344, compilação de Pedro 

Afonso, Crônica historiográfica, século XIV) 

(08) E, quando chegou aa cidade de Barcellona, morreo hy. E esto foy aos vynte ãnos do 

emperio de Honoryo e aos cinque de Theodosyo, quando andava a era em quatrocentos e 

cinquoenta e cinque ãnos. Como os Godos alçarom por rey Singerigo, despois da morte de 

Ataulfo Tanto que el rey Athaulfo foy morto, alçaron os Godos por seu rey Sigerigo E 

reynou sete ãnos. E esto foy quando andava o ãno da encarnaçom do Nosso Senhor Jhesu 

Cristo em quatrocentos e dez e sete ãnos e do emperio de Honorio em vynte e hûû e o de 

Theodosyo ë oyto. Este rey Sigerigo, diz a estorya que foy o pustumeyro rey dos Godos que 

fez mal ë Roma. E este rey Sigerigo era comunal ë grandeza e de grande coraçõ e nõ muy 

fallador në amador de molheres; (Crônica Geral de Espanha, de 1344, compilação de Pedro 

Afonso, Crônica historiográfica, século XIV) 

(09 – 10 – 11) E leixoulhes, daquelles que trouxera de Affryca, quãtos entendeo que lhe 

cõpriã e os mais levou cõsigo e, dos Spanhooes, aquelles que quis e foysse contra os 

Romããos. E contã as estoryas abrevyadamente que quinze batalhas grandes fez Anybal 

desque sayu de Affrica ataa que tornou hy. A prymeira foy quando destroyu Segonça, assy 

como ja ouvystes. A segunda foy quando destroyu os Franceses ënos montes Peryneos, 

hyndosse d'Espanha contra Roma. A terceyra foy quando lidou com Cipion que era consul 

de Roma acerca do ryo Teriso e foy Cepion vençudo e chagado e morrera hy senõ por que o 

tirou Cepiõ, o Mancebo, seu filho, que era entom de vinte e hûû ãnos. A quarta batalha foy 

com este meesmo Cepion, seendo consul de Roma, acerca do ryo Terma e foi Cepion 

vençudo. A quynta batalha foy a cabo desse meesmo ryo cõ Sepronyo, consul de Roma, e 

foy Sepronyo vëçudo. (Crônica Geral de Espanha, de 1344, compilação de Pedro Afonso, 

Crônica historiográfica, século XIV) 

(12) E Tolledo foy camara de todollos reis dos Godos e todos a escolherom ainda per a sua 

morada e esto por que era en todallas cousas muy ben feyta e aa sua vontade. Esta foy hûa 

das quatro cidades que Cesar teve por camaras em Espanha. E Tolledo jaz sobre o ryo de 

Tejo. E sobre o Tejo ouve hûa muy rica põte e muy maravylhosa. E tanto foy sotilmente 

lavrada que nûca homen pode esmar cõ verdade que outra tam boa avya feyta ë Espanha. E 

foy feyta quãdo reynava Maffomede Elimen e esto foy quando andava a era dos mouros en 

duzentos e quatro ãnos. E, quando os mouros entraron en Tolledo, filharon hy a mesa de 

Sallamõ, filho del rey Davyd. Tolledo he muy boa cidade e de muy grande prazer e mui forte 

e muy defesa, ca, pero que a cercarom muytos poderes per muytas vezes, sempre se teve 
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muy ben. E sempre foy muy proveytosa a seus lavradores e sempre foy de boa conteença. 

(Crônica Geral de Espanha, de 1344, compilação de Pedro Afonso, Crônica historiográfica, 

século XIV)  

(13) E estes doos que os nõ fezessem ena maneyra que os das outras gëtes desasperadaos & 

usauã a ffazer në sse trabalhassem en desffazer a nobre fegura & aposta do homë que elle 

fezera aa ssa ymagë & aa ssa semelhança E depoys quando ueo nostro senhor ihesu xpisto 

que tolheu os erros & a cuguidades deste mûdo en que os homës viuiam. E deffendeu 

outrossy ena ley noua que nõ fezessem doo polos mortos E esto foy quando rressuçiotu o 

filho da uiuua que disse que nõ chorassem por elle E outrossy quando rressucitou a filha do 

principe da ssignagoga que mandou que deytassem da casa hu jazia morta todos os que faziã 

doo por ella E nõna quis ante rressucitar. E por esto nos deu aa entëder que lhy nõ prazia dos 

doos. Ca nõ sse aprofeytauã delles as almas dos mortos ante as enbargaua muyto. (Primeyra 

Partida, Afonso X, Texto legislativo - “Código legal”, século XIV)  

Século XV 

(14) E os cidadaãos fezerom vootade de sua senhora e trouverom Achilas ante ela, 

desarmado. Arsenoe o ferio com huû dardo polo corpo; e deshi fez-lhe cortar a cabeça. Em 

esta maneira vingava Deus Pompeeo dos malfeitores seus, pouco e pouco. Tholomeu, Potem 

e Achilas ouverom tal fim: E dantes morrerom muitos Egipciaãos, sem mesura, no combato 

do paaço e da torre de Phar e no cerco de Pelusa, hu Antipater, o padre de Herodes, entrou 

primeiramente. " Mais a maior vingança foi quando Bruto e Casio matarom Cesar, seu 

principal imiigo, no Capitolio de Roma. Aquesto que nos aqui contamos -- da morte de 

Tholomeu e de Potem e de Achilas e de como foi livre Arsenoe -- fala Lucam tam breve e 

tam escuramente que nëhuû pode seer certo da verdade da estoria por cousa que el diga. 

Aqui acaba el seu livro em huû combate que foi na ponte d'Alexandria e da torre de Phar; 

(Vida e feitos de Júlio Cesar, tradução quatrocentista anônima de Li Fet des Romains, 

“Biografia”, século XV)   

(15) 'Eu parava mentes em na vista da noute e ex em nas nuvëes do çeeo asy como filho do 

homem viinha'. E esta profiçia, segundo todolos expoedores catolicos, fala da viinda de 

Christo Misias e, como asy seja que Jhesu de Nazaret nom veeo em nuvëes nem em tal 

poderio || como se diz em na dita profiçia, mostra.se claramente que Jhesu de Nazaret nom 

foy Christo". Respondeu a catolica rainha: "Dom reby, vós sabedes que a Santa Escriptura 

fala de duas viindas de Christo: hûa foy quando veeo ao mundo e a outra he a viinda ao 

juizo, e da primeira viinda fala a Escriptura que avia de seer com homildade e baixa, mais 



189 

 

Daniel, em esta profiçia, fala da viinda de Christo ao juizo, que ha.de seer com grande 

poderio. E porem diz ele em na dicta profiçia:'Eu parava mentres ataa que as cadeiras forom 

postas' e segue.se mais'o juizo seve e os livros forom abertos'.(Corte Enperial, Adelino 

Calado (ed.), Texto hagiográfico, século XV)   

(16) E de Benavente se partio el-rey com sua hoste, levando o conde estabre a avanguarda, e 

se foy per terra de Campos, honde andou tres ou quatro meses. El-rey tomou çertos lugares e 

fez outros grandes feytos de que aqui nom faz meëçom, senom de çertas escaramuças que o 

conde estabre, yndo aas forragees sem el-rey, per sy soo fez. A primeyra foy quando foy 

preso Diego Lopez d'Angullo; e outra quando foy aa forragem e chegou a hûu lugar honde 

estava o conde de Longa Villa com oytoçentas lanças, e sayo a elle com as oytoçentas lanças 

e, com ajuda de Deos, ho conde estabre o desbaratou e ençarrou na villa, maao seu grado; e a 

outra quando, hûa vez, Gonçalo Vaasquez Coutinho fora aa guarda da herva, que andavam 

com elle pegados quatroçentas lanças de castellaãos, e foy dito ao conde estabre, no arrayall, 

(Estoria de Dom Nuno Alvares Pereyra, autor anônimo, crônica que trata da vida e dos 

feitos de Dom Nuno Alvares Pereyra, século XV)  

 (17) os omës nõ parauã mëtes aaquel lugar; el ascondeo aly sua moller, et toda via tragialle 

de comer a furto; et aly dïz que nasçeo Abraã em aquela coua, et creçeo logo et fezose 

fornydo, et asyo diz Abul Ybeyt, que mays cresçia Abraã em hûa semana que outro moço nõ 

soya cresçer em hum mes; et criarõ Tare et sua moller este fillo, encobrindóó toda via quanto 

podiam Et despoys que foy Abraã moço grandezillo, el rrey tyrou odecreto que avia posto et 

dado da morte dos nenos; et asegurousse Tare, et esto foy quando o sol foy posto, et tyrou 

sua moller et seu fillo da coua; et quando forõ fora da coua, catou Tare ao çeo et vio aestrella 

de Jupiter estar sobrela cabeça de Abraã; et foy Deus fazendo bem aafazenda de Abraã, et 

começou logo aléér et aaprender osaber das estrellas, et sayo em suas palavras et em seus 

feytos moyto amygo de Deus et seu seruo; (General estória, Afonso X e seus colaboradores, 

texto historiográfico, século XV)  

(18) Quamdo el-rey dom Sancho vyo esta carta e o recado que seu irmão enviara e soube 

como era ja no reino e a maneyra como vynha, foy torvado em sua vomtade e nam curou de 

catar bõas rezões que lho irmão sobre esto enviou dizer e nem d'aver outro nëhum conselho, 

mas asy desesperadamente, sem lhe fazendo nëhum algûa cousa, se sayo do regno e se foy a 

Castela pedir ajuda a el-rey dom Afonso, filho del-rey dom Fernando, o que tomou Sevilha a 

mouros, que então reynava. E chegou aa çidade de Toledo, e esto foy quando a era amdava 

em mil iic lRbi anos. E el-rey dom Afonso partira de Sevilha e, quando chegou a Toledo, 
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achou hy el-rey dom Samcho e pergumtou-lhe por sua vinda e ele dise que seu irmão, o 

conde de Bolonha, se avia alçado com o regno e alguns da tera o avyom ja reçebido por 

senhor e pidyo-lhe que lhe dese ajuda pera coreger o regno e ficase a ele ou a seu filho per 

sua morte, e ele dise que lhe aprazia. (Crônica de Portugal, Autoria não identificada, 

Crônica, Século XV)  

(19) Mas mujtos som os que seguem as maas cobíj´cas & os maaos desejos. & som tornados 

atraas como Judas o treedor. E depois desto os Judeus prenderom nosso senhor ihesu xpisto 

E disse nosso senhor ihesu xpisto aos Judeus. asy como a ladram saistes a prenderme com 

cautellas & com paaos. todo o dia estaua connosco no tenplo enssinando & pregando & non 

me prendestes. Mas todo aquesto he fecto porque se conpram as proficias & scripturas dos 

profetas. Depois desto para mentes quanta door foy quando os seus dicipollos se partirom se 

alongarom do seu meestre mujto amado. quanto contra suas uõotades. & quanto tristis & 

chorosos. & quantas uezes dauam grandes sospiros. assy como orphãaos desenparados 

fugirom: E penssa como jndasse diziam. Oo meestre bõo & doce padre. oo bõo senhor. como 

fogem os teus filhos dacerca de ty padre nosso muy doce. Oo senhor pera onde nos yremos 

ou quem nos defendera. Estas coussas & outras mujtas semelhantes diziam com grande 

amargura.  (Contemplação de Sam Bernardo, Autoria não identificada, Século XV)  

(20) E ëvyou cõ ele o iffante e ajuda dos de Sevylha, que estava çercada do iffante dõ 

Emrrique, meestre de Santyago, #VIº, de cavalo. O iffãte dõ Emrrique, sabida a ajuda dos 

portugueses, a desçercou. Os sevylhãaos e ho meestre cõ os portugueses forõ sobre Carmona 

que estava por o iffante e tomarõna. E dhy se tornarõ pera Portugal, avëdo ante algûas 

pequenas pelejas cõ algûas gëtes do iffante, sem dano e morte de portugueses. A terceyra 

ajuda foy quando mandou seu filho dom Pedro, que era conde estabre de Portugal, cõ myl e 

noveçëtos de cavalo e três mil homëes de pee. Este seu filho era moço ëtõ de #XIIII ãnos e 

naquela yda soportou o peso das armas e o carrego da capitanya asaz louvadamëte. (História 

dos Reis de Portugal in Crônica Geral de Espanha de 1344, Autoria não identificada, 

Século XV)  

(21) O iffante dõ Pedro, que se chamava regëte de Portugal, fez tres ajudas a el rey dõ Johã 

de Castela, seu primo. Cõ hûa forõ quynhëtos de cavalo a Çolomea, ë favor do meestre 

d'Alcãtara, dõ Goterre, e forõ capitãaes dõ Duarte de Meneses e Gonçalo Reyz de Sousa e 

Lopo d'Almeyda e outros fidalgos. E, depoys de tomada a vyla de Çolomea, tornarõsse 

onrradamëte pera Portugal. A outra foy quando este meostre d'Alcãtara dõ Goterre, veo a 

Evora. E ëvyou cõ ele o iffante e ajuda dos de Sevylha, que estava çercada do iffante dõ 
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Emrrique, meestre de Santyago, #VIº, de cavalo. O iffãte dõ Emrrique, sabida a ajuda dos 

portugueses, a desçercou. Os sevylhãaos e ho meestre cõ os portugueses forõ sobre Carmona 

que estava por o iffante e tomarõna. (História dos Reis de Portugal in Crônica Geral de 

Espanha de 1344, Século XV)  

(22) Que deçesse. Ca capharnam e staua em huû valle em reespeito de cana de gallileia en a 

qual estaua christo etaua aa morte. scilicet pareçiam manifestamëte en elle fynaaes da 

vizinha morte. se nõ vijrdes fynaaes & marauilhas nõ creeres. Nom lhe responde aa petiçom 

da saude de seu filho mas da falta da ffe. ca non creeo enteiramëte porque creeo em christo 

seer a virtude pera saarar a seu filho. mas nõ creeo seer em elle a diuindade. Pello qual he em 

todo logar & onde quer pode saarar pello qual a ffe sua foy quando pedio saude & o defeito 

quando requerio s presença de christo corporal. do qual se mostra que non creeo seer christo 

verdadeiro deos. Ca se creera que deos esta presente em cada logar por presença de sua 

grãdeza nõ dissera desçende. mas dissera como o capitam. Dize pllaura & faarara o meu 

filho. desçende ante que moyra &cetera Thomas Pois claremente demostra este preseidente 

sua jncredullidade. ca rogalhe que deça ante que seu filho moyra. (Euangelhos e epistolas 

con suas exposições en romãce, Gonçalo Garcia de Santa Maria, Epístola, Século XV)   

Século XVI 

(23) Fazemovos saber que os vezinhos e moradores da villa de Manteigas e asy dos outros 

lugares que estam acerqua da Serra d'Estrella emviaram a nos certas pessoas agravandosse 

de vossos mayoraaes nam comsemtirem pastar sus gaados na dita serra dizendo que por 

quanto tynhamos feyto esmolla della a Nosa Senhora de Guadalupe pera suas ovelhas nam 

queryam que nella pastasse ninguem. E porque nossa tençam foy quando a dita esmola 

fezemos a Nosa Senhora darlhe aquella parte que abastase suas ovelhas soomente as quaaes 

segundo a emformaçom que temos seram atee doze mil cabeças e na dita serra poderam bem 

pastar quaremta ou cimquemta mil cabeças quissemos alem da dita emformaçam mamdar 

tirar sobrello imquiriçam pera se tomar acerqua desto alguu asento pera os nossos naturaaes 

nam receberem tam gramde agravo e poderem crear seus gaados e Nossa Senhora os seus 

poys hy ha terra para tudo que abaste e quamdo a dita imquiriçam mamdamos tirar 

mamdamos a nossas justiças que (Mosteiro de Guadalupe e Portugal, Autoria não 

identificada, Texto religioso, Século XVI)    

Século XVII 

(24) E estando ally viuendo o dito seu pay E mãy per offiçio de tratar se embarcarão em 

ancona per mar E forão ter a turquia a çidade de çelonique hindo Ja a este tempo Judeus 
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porque dentro em ancona se tornarão Judeus o dito seu pay E mãy por ser çidade liure E 

onde os Judeus a ese tempo viuiam liuremente em sua ley E mudaram o nome que tinhão de 

cristãos E chamarão a seu pay Jsac coem E a sua mãy dona Ryca / E que neste mesmo tempo 

foy quando o dito seu pay E mãy chegaram a ancona sendo elle denunciante de sete ou oyto 

meses como tem dito o fizeram tambem a elle Judeu E o circunçidarão asy como se 

circunçidou tambem o dito seu pay E lhe mudarão o nome que tinha de cristão que era diogo 

em abraham coem hindo o dito seu pay E mãy a esnoga com os outros Judeus a fazer as 

cerimonias da ley de moyses E leuando consygo a elle denunçiante a yso / (Portugaliae 

Historica vol. 2, Autoria não identificada, século XVII)   

Século XVIII 

(25) Andavaõ todos uniformemente vestidos com huma roupa branca, que naõ mudavaõ se 

naõ depois de muito lacerada, e velha. [ 99 ] Eraõ exactissimos na observancia dos 

preceitos.Ajuntavaõ-se todos ao Sabbado, a ouvir a ley, que hum lia, e explicava. 

Samaritanos. A Religiaõ dos Samaritanos era hum agregado da verdadeira, e da falsa. O seu 

principal estabalecimento foy quando Alexandre Magno lhe facultou adorassem o Deos de 

Israel no Templo de Gasirim, e reconhecessem Pontifice a Manasses, e vivessem segregados 

do Templo de Jerusalem. Foraõ estes em todo o tempo desprezados dos Judeos por 

Apostatas, e Scismaticos, porque supposto, convirem todos na adoraçaõ do Rey de Israel, na 

esperança do Messias, na Circumcisaõ, nos Sacrificios, celebraçaõ das Festas, e observancia 

dos preceitos legais, desconvinhaõ principalmente em tres pontos, adoravaõ a Deos fóra do 

Templo de Jerusalem, (Promptuario historico I, Frei Manoel da Mealhada, Notícias da 

história Sagrada, ecclesiastica, politica, e civil, Século XVIII)   

(26) Decemvirato, se sublevou o povo, e o lançou fora da Cidade, e o motivo foy o querer 

Apio hum do Decemvirato violar huma virgem, e o mesmo Apio foy morto pelo Pay da tal 

Donzela. No tempo que os usuarios protegidos da nobreza tinhão com suas exorbitancias 

posto em conternação a plebe, se levantou este contra a nobreza, e creou Tribunos populares. 

Também houve desordem entre os mesmos nobres, e plebeus, querendo estes subir tambem 

às dignidades, a que só eraõ admitidos os da familia patricia. Huma das maiores sedições de 

Roma, foy quando o Senado quiz distribuir a favor da plebe os campos, que estavaõ 

destinados para beneficio dos pobres, e da República, levantou-se o Tribuno Tibero Graco, e 

naõ obstante o muito, que o povo o quiz defender, o mandou matar Scipiaõ Nasica, o Senado 

madou matar a Cayo Graco, e a mesma sorte exprimentou Apuleu Saturnino, e Lucio Druso 

morreo repentinamente, e com presumpções, de que os domesticos o mataraõ com peçonha. 
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(Promptuario historico I, Frei Manoel da Mealhada, Notícias da história Sagrada, 

ecclesiastica, politica, e civil, Século XVIII)  

(27) Tres batalhas perderaõ estes, e na última, que foy junto a Canas, foy tal a mortandade, 

que os rios se tingiraõ de sangue, e entre os despojos levantaraõ os Africanos hum alqueire 

de aneis dos Cavalleiros Romanos, que no campo perderaõ as vidas. Mas ultimamente foy 

prezo Mago Irmaõ de Anibal, e este destroçado1, e a P. Cornélio Scipiaõ, a cujo valor, e 

sagacidade deveo Roma a felicidade da ultima victória, se deo o Nome de Africano. A ultima 

guerra, com que os Romanos deraõ fim a Carthago, foy quando esta desconcordou com 

Massinissa confederado com Roma. Entrou Cataõ Sensoriano com os Embaixadores em 

Carthago, e dissimuladamente observou suas riquezas, suas fortalezas, e sua nobreza, e 

voltando para Roma, quiz persuadir ao Senado, o quanto lhe convinha demolir, e acabar de 

huma vez aquella Competidora de Roma. (Promptuario historico I, Frei Manoel da 

Mealhada, Notícias da história Sagrada, ecclesiastica, politica, e civil, Século XVIII)  

(28) 1. Como devemos a Deos a creaçaõ, & conservaçaõ, (que naõ he menor beneficio) (1) 

quis o Senhor que devessemos a sua Mãy não só cooperar em nossa regeneraçaõ, (2) mas 

tambem obrar no augmento da Igreja em que nos conservariamos. 2. Logo que subio ao Ceo 

Christo Senhor nosso, exercitou Saõ Pedro a Vicaria, & lugar -tenencia que elle lhe deyxára, 

(3) porque naõ podia estar o corpo da Igreja sem huma cabeça. O primeyro acto que lemos 

neste Principado, foy quando como superior ordenou (4) que se procedesse à eleyçaõ do 

lugar do Apostolado que Judas perdèra. Diz o Texto, que Saõ Pedro para fallar se levantàra 

(5) em pè; acção (nota Ruperto (6)) de inferioridade, & reverencia à Mãy de Deos, que 

estava presente; se alli naõ estivera, naõ se levantàra Saõ Pedro para fallar aos mais, a que 

era superior. (Eva e Ave ou Maria Triunfante: theatro da erudiçam, & filosofia Christa, 

Antonio de Sousa de Macedo, Século XVIII)  

Século XIX 

(29) Teve rancor ao seu aparte. Negá-lo era impossível: lá vinha ao outro dia no Diário das 

Câmaras, com esta indicação do movimento (imensa hilaridade). Teve então de sofrer um 

martírio mudo, grotesco, de receber parabéns por uma façanha que o vexava. O Cardoso 

Torres dissera-lhe: - É disso que se quer! E disso que se quer! Vejo que o amigo é homem de 

pilhéria. E matá-los com dichotes.. Que agonia! E pior ainda foi quando sua tia lhe 

escreveu, dizendo que em Amarante, em casa das Neves e das Cunhas, « se tinha falado 

muito da pilhéria que ele dissera na Câmara, que fizera rir toda Lisboa » e que a opinião de 

todos era que devia ser muito temido, « por causa das chalaças que soltava». Isto era odioso 
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para um espírito elevado como o de Alípio Abranhos. Então a sua atitude tornou-se 

cautelosa. (O Conde d'Abranhos, Eça de Queiróz, Biografia, Século XIX)   

(30) Isto é um dia histórico! Passou-se então dos dois lados da cama onde D. Virgínia, 

branca como as rendas da fronha, sorria de um vago sorriso exausto - uma tocante troca de 

impressões exaltadas. Alípio contava o seu discurso e D. Laura o parto. - A Câmara ergueu-

se como um só homem, e eram bravos, eram berros! - As primeiras dores foram terríveis, 

não é verdade, filha? Estava agarrada ao meu braço, que até tenho a certeza que me deixou 

uma nódoa negra. - Coitadinha! Mas o melhor foi quando eu desci; os apertos de mão, os 

abraços.. - Abraços merece ela, que se portou com muita coragem! E a criança, que saiu 

como por uma porta aberta.. ao canto do quarto, o novo ser, tenra vergôntea da casa dos 

Noronhas, indo dos braços da parteira para os braços da ama, chorava baixinho, com um som 

de boneca a que se aperta o estômago, nas suas primeiras contrariedades humanas. (O Conde 

d'Abranhos, Eça de Queiróz, Biografia, Século XIX)  

(31) Já então sabia o catecismo e a doutrina: na mestra, em casa, por qualquer " bagatela ", 

falavam-lhe sempre dos castigos do Céu; de tal sorte que Deus aparecia-lhe como um ser que 

só sabe dar o sofrimento e a morte, e que é necessário abrandar, rezando e jejuando, ouvindo 

novenas, animando os padres. Por isso, se às vezes ao deitar lhe esquecia uma Salve-Rainha, 

fazia penitência no outro dia, porque temia que Deus lhe mandasse sezões ou a fizesse cair 

na escada. Mas o seu melhor tempo foi quando começou a tomar lições de música. A mãe 

tinha na sala de jantar, ao canto, um velho piano, coberto com um pano verde, tão 

desafinado, que servia de aparador. Amélia costumava cantarolar pela casa; e a sua voz fina 

e fresca agradava ao senhor chantre, e as amigas da mãe diziam-lhe: - Tu tens aí um piano, 

por que não mandas ensinar a rapariga? Sempre é uma prenda! (O Crime do Padre Amaro, 

Eça de Queiróz, Romance, Século XIX)  

(32) Era no momento em que ele lia Michelet - e enchia-lhe a alma a veneração literária da 

santidade domestica. Sentiu-se canalha em andar ali de cima do seu dog-cart, a preparar 

friamente a vergonha, e as lágrimas daquele pobre pai tão inofensivo no seu paletó coçado! 

Nunca mais respondeu ás cartas em que Hermengarda lhe chamava seu ideal. Decerto a 

rapariga se vingou, intrigando-o; porque o empregado do governo civil, daí por diante, 

dardejava sobre ele olhares sangrentos. Mas a grande « topada sentimental de Carlos», como 

disse o Ega, foi quando ele, ao fim dumas ferias, trouxe de Lisboa uma soberba rapariga 

espanhola, e a instalou numa casa ao pé de Celas. Chamava-se Encarnacion. Carlos alugou-

lhe ao mês uma vitória com um cavalo branco e Encarnacion fanatisou Coimbra como a 
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aparição duma Dama das Camélias, uma flor de luxo das civilizações superiores. (Os Maias, 

Eça de Queiróz, Romance, Século XIX)  

(33) De feito, ao fim de tantos dias d' angústia, essa aberta de convalescença embriagou-nos. 

Improvisou-se um festim. Pratas foi a correr comprar à praça um ananás; Júlio trouxe 

murcelas; Novais, um pintor, fez correr um vinhão do seu país. Mas o delírio foi quando eu 

apareci com foie-gras, vitela Fria e manteiga fresca! Improvisaram-se discursos, fizeram-se 

sandwiches; e como no dizer de Júlião todo o festim sem música é incompleto, logo o 

engenhoso Pratas se ofereceu para hilariar os cavalheiros com o seu conhecido truc acústico 

- consistindo executar de cócoras o spirito gentile, num cornetim soprado à custa dos alores 

intestinais - de cujo moto-contínuo o proprietário da ALIMENTÍCIA - QUÍMICO - 

LITERÁRIA havia o dom. (Os Gatos, Fialho de Almeida, Artigo, Século XIX)  

(34) O amor... O amor para uma mulher como eu seria a mais terrível punição que Deus 

poderia infligir-lhe! Mas o verdadeiro amor d' alma; e não a paixão sensual de Margarida, 

que nem sequer teve o mérito da fidelidade. Se alguma vez essa mulher se prostituiu mais do 

que nunca, e se mostrou cortesã depravada, sem brio e sem pudor, foi quando se animou 

profanar o amor com as torpes carícias que tantos haviam comprado. Lúcia falou com uma 

volubilidade nervosa. Às vezes o rosto se tornava sombrio e torvo para esclarecer-se de 

repente com um raio de indignação, que cintilava na pupila; outras, a sua palavra sentida e 

apaixonada estacava no meio da vibração, afogando num sorriso de desprezo. - E houve um 

homem que aceitasse semelhante amor? - Ele também a amava; e certamente não pensava 

como tu. (Lucíola, José de Alencar, Romance, Século XIX)   

(35) É uma grande cidade, José Bonifácio é um grande homem, a Rua do Ouvidor um 

poema, o chafariz da Carioca um belo chafariz, o Corcovado, o gigante de pedra, Gonçalves 

Dias, os Timbiras, o Maranhão.. " Embrulhava tudo a tal ponto que me fez rir. Ele é doudo? 

MAG. Não. D. LEO. A princípio, cuidei que era. Mas o melhor foi quando se serviu o peru. 

Perguntei-lhe que tal achava o peru. Ficou pálido, deixou cair o garfo, fechou os olhos e não 

me respondeu. Eu ia chamar a atenção de vocês, quando ele abriu os olhos e disse com voz 

surda: " D. Leocádia, eu não conheço o Peru.. " Eu, espantada, perguntei: " Pois não está 

comendo.. " " Não falo desta pobre ave falo-lhe da república ". MAG. Pois conhece a 

república. (Não consultes médico, Machado de Assis, Peça, Século XIX)  

(36) Compreendi Nun' Álvares, contemplando as abóbadas dos Jerônimos e voei aos meus 

primeiros sonhos de escritor defronte do túmulo de Herculano, cuja alma esvoaça ainda por 

entre os capitéis da divina mesquita, como a branca andorinha ou o gavião branco de que fala 



196 

 

Garrett. Por Castela e Santiago! por Portugal e São Jorge, meu Florindo, que um dos 

melhores momentos da minha vida foi quando pisei as terras de Afonso Henriques! E que 

rapazes! Como os 50 e tantos anos do Marquês de Franco não espantam a quem quer que 

seja! Como o Tomaz Ribeiro é moço! Como o Bordalo é doido! Como o Ramalho é 

encantador! Se soubesses pelo miúdo como vivi com essa gente e com outra muita, beijado 

pela nossa Cenira Polônio e amado (parece incrível) pela mais adorável criatura que os meus 

joelhos apertaram em críticos instantes de ventura. Até rimou, caramba! (O Touro Negro, 

Aluísio Azevedo, Trabalhos avulsos – crônicas, cartas etc. – Século XIX) 

(37) Dom D. Miguel lhe tirou o commando do corpo; que um de seus tios foi promovido, 

agraciado com uma pensão e feito fidalgo cavalleiro porque denunciou e trahiu o illustre 

General Gomes Freire e os seus infelizes companheiros, levando-os ao patibulo; e que outro 

tio, general ao serviço de Dom D. Miguel, entendeu que a circumstancia mais opportuna para 

abandonar o seu Rei e as suas bandeiras foi quando julgou a sua causa perdida, tendo o 

Duque da Terceira tomado Lisboa. Quem aproveitasse estas circumstancias e seguisse o 

exemplo do jovem escriptor, que lindo preambulo faria a certas biographias! Quando o 

exercito marchou sobre o norte de Portugal, foi muito raro o fidalgo que não seguiu o 

movimento. Só os invalidos e as creanças é que ficaram em Lisboa, porque mesmo os velhos 

marcharam. (Memórias do Marquês da Fronteira e Alorna, Marquês de Fronteira e Alorna, 

Século XIX)  

Século XX 

(38) A menina tornou a chorar no berço, Saul, Dulce chamou-o ou tra vez, Saul, a menina. 

Ele me empurrou para o corredor, bateu a porta. Apertei o botão do elevador, devo ter 

passado a mão na boca, sentindo o gosto suado de sal da boca daquele homem, devo ter 

passado muitas vezes a mão na boca, não como se sentisse nojo, apenas tocando, 

investigando o que fora levado ou ficara nela, sem compreender nada daquilo, eu era muito 

jovem, eu não sabia de nada. Não lembro se [o acontecido] foi quando o elevador chegou lá 

embaixo ou se quando abriu a porta no andar onde eu estava, não sei mais o momento exato 

em que do elevador antigo, porta degrades, saíram quatro ou cinco homens apressados, 

vestidos de terno, um deles tinha uma arma na mão, e me jogaram contra a parede. (Santa 

Sofia, Angela Abreu, Romance, Século XX)  

(39 – 40) Cadê a Encruzilhada do Demo? Vieram sair no mesmo lugar de antes. Quanto às 

caveiras, agora tantas que atrapalhavam. O cabra esfregou a mão pela testa, limpando o suor 

do pavor. Aquilo não podia lhe suceder. Sempre arrotara valentia, que atravessaria a caatinga 
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quando desse na veneta e de olhos fechados. Teria tomado uma picada errada? Era a 

primeira vez que seu Zé Cristo decidira ir a Recife. O falecido Paavo Virkkunen tentara duas 

vezes a travessia. A primeira foi quando veio do Recife, que estuporou à porta da choça de 

Raimunda. Conseguira por descuido do Demo, caso único na História. A 

segunda foi quando quis desandar o caminho, três meses de-pois de haver enterrado no 

quintal um negrinho que ele desbarrigara com um caco. Essa noite dormia a sono solto, na 

santa paz de Deus, quando acordou na esteira com um vento gelado dentro do quarto. 

Sentou-se e viu o vulto branco aboletado no banco, de pernas cruzadas, ninando o Cristo nos 

braços. Era A Danada, sorrindo-lhe debochada: - De quem é o filhinho? - Me dá ele! - Toma, 

vem buscar. (Suomi, Paulo de Carvalho Neto, Romance, Século XX)  

(41) As duas se abraçaram rindo e cheias de alegria, fazendo a maior barulheira. As irmãs de 

Evangelina, Marianinha e Celina, desceram as escadas correndo. Foi uma gritaria geral. Rita, 

por sua vez, não sabia se descia ou se ficava dentro do jipe. Seu Quim também se deixou 

ficar parado esperando os acontecimentos. Estavam assim, calados dentro do carro há mais 

de meia hora, quando chega o Coronel Libório, o dono da casa, e os convida a descer. Que 

fossem até a cozinha para mais tarde almoçar. Outra alegria foi quando pai e filha se 

abraçaram. O Coronel nunca tinha parado de visitar sua garota mais velha e sempre passava 

pela Jibóia. ao contrário da mulher, se dava muito bem com o genro e os dois usavam 

prosear durante tardes e tardes. Rita desconfiava que D. Elvira não tinha conhecimento desse 

fato. Se tivesse nada mudaria, mas talvez para evitar falação no pé do ouvido, o Coronel não 

lhe desse ciência desses seus passos. (Inimigas Íntimas, Joyce Cavalcante, Romance, Século 

XX)   

(42) Depois da passagem pelo IML, o morto fora preparado de modo a parecer um artista de 

cinema dormindo. - Então, minha amiga, quer dizer que Deus é real-mente justo, como 

dizem? - falou Teresa, como se estives-se comentando os bons resultados de uma quermesse. 

- O que é isso, Teresa? - respondeu Bia, chocada com a crueza do comentário. - Ricardo era 

meu marido, algum sentimento ainda nos ligava. - Desculpe, querida, mas o único 

sentimento autêntico de seu falecido marido foi quando teve nas mãos, pela primeira vez, 

uma nota de dõlar. - Você está sendo cruel. - Mas não estou sendo falsa. Aliás, nem falsa, 

nem injusta. E continuou: - Até hoje não consigo entender como uma mulher bonita, 

inteligente e, acima de tudo, de bom gosto, como você, casou-se com um homem como 

Ricardo. - No início, ele foi gentil e carinhoso comigo-respondeu Bia um tanto constrangida 

com a situado. (O Silêncio da Chuva, Luiz Alfredo Garcia Roza, Romance, Século XX)   
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(43) Papai chegou na hora do almoço, na maior euforia, proclamando aos berros: " A notícia 

é muito importante, sensacional! Inacreditável " Poucas vezes na vida eu o vira assim tão 

exaltado. Lembro que, ao saber do suicídio de Getúlio Vargas, embora não fosse getulista, 

papai ficara terrivelmente chocado. Não se conformava, repetia aos brados: " Agora que ele 

dera para bom " Outra vez, e dessa não posso esquecer porque eu me revoltei - e o Brasil 

inteiro também se revoltou -, foi quando a brasileira Martha Rocha, considerada por todos a 

mais bonita das candidatas do concurso de Miss Universo, perdeu o título, nos Estados 

Unidos, por ter duas polegadas a mais nos quadris. Patriota como ele só, papai não se 

conformava: " Por duas míseras polegadas esses gringos roubaram o título do Brasil! 

Marmelada da grossa ", gritava, como sempre, para que todos o ouvissem e soubessem o que 

pensava. Agora, novamente, levava a exaltação ao exagero, provocando suspense. (Crônica 

duma namorada, Zélia Gattai, Crônica, Século XX)   

(44) Tinha ido para a Associação Comercial. Também não estava. Tinha sido chamado ao 

gabinete do Governa-dor Lacerda, E foi lá que eu soube que o Benício, desde que a 

Revolução pôs abaixo o Goulart, não tem sossego: a todo instante estão precisando dele, ora 

no Palácio Guanabara, ora no Palácio Laranjeiras, ora no Ministério da Guerra. O Governa-

dor de São Paulo já esteve duas vezes no Rio, esta semana, só para estar com o Benício. A 

última vez que ele veio aqui foi quando lhe falei do caso da Flávia, a teu pedido. A Cacilda 

aumentou os olhos: - E foi água na fervura: deixaram de me bater na porta, procurando por 

ela. Eu já vivia aflita, vendo a hora em que os investigadores da Polícia Política me invadiam 

o apartamento. A Flávia é que não se emendou. Já faz uma semana que não ponho os olhos 

nela. Não sei mais o que faça. Minha filha veio ao mundo para desconto de meus pecados. 

(O Silêncio da Confissão, Josué Montello, Romance, Século XX)   

(45) No dia da partida do Dr. Lemos fui levá-lo à estação. Despediu-se de mim, gritando, já 

com o trem em movimento: - Não se esqueça, hein! Fico esperando por você. Voltei murcho 

para o hotel. Via ainda suas mãos me acenando adeus da plataforma. Uma tristeza estúpida 

me absorveu. Pela segunda vez, sentia aquele mal-estar, uma espécie de opressão. A 

primeira foi quando me deixaram interno num colégio. Naquela ocasião, a noite também 

vinha caindo assim, rápida. Poucos dias depois, uns dois ou três, saí do hotel. Seu Tito, 

quando fui despedir-me, admirou-se: - O quarteiro falou que o senhor pediu a conta. Está 

aqui. Mas, é muito cedo. Onde é que o doutor vai a estas horas? Pensou que eu fosse embora 

de vez. Contei-lhe a verdade: já havia alugado casa e ia abrir consultório em Santa Rita que, 

(Chamada Geral: Contos, Inácio Francisco Peixoto, Conto, Século XX)   
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(46) Mas a menina reagiu, berrou, por entre as lágrimas, dando pontapés: - Não! Não! Me 

largue! E soluçava perdidamente, encostava seu rosto no de Paulo, dava a impressão de que 

ia esgotar, uma a uma, todas as suas lágrimas. Paulo não a reconhecia: estava inteiramente 

irresponsável, sob a obsessão da morta querida: - Guida!.. Guida!.. - e teve uma explosão 

maior, gritou: Eu quero Guida! O pior de tudo foi quando os dois se levantaram, a menina 

apoiando Paulo com o seu corpo: e começaram a andar em direção da porta de vaivém do 

bar; ele, mancando; ela, com a perna mecânica. Várias pessoas, inclusive o próprio coronel, 

ajudaram, porque senão a qualquer momento Paulo desabaria: a pequena estava mais 

tranqüila; mas os soluços persistiam, enxutos, sem lágrimas. Depois da discussão com D. 

Consuelo, Leninha subiu as escadas correndo. (Meu destino é pecar, Nelson Rodrigues, 

Romance, Século XX)  

(47) Ninguém pode me acusar de negligencia, pode, Neco? Clara que não, homem! Quando 

eles chegaram eu não tinha mais dúvida, o diagnóstico estava feito, e a criança perdida.. * 

Agora fica quieto. Não adianta falar. Rodrigo ergueu-se, com metade da cara ensaboada, 

uma toalha amarrada ac pescoço. - Mas eu quero falar. Eu preciso falar. - Está bem. Então 

fala. Rodrigo tornou a sentar-se. - E a fase pior da doença foi quando começaram as 

contrações musculares e a coitadinha ficava na cama, rangendo os dentes. Tudo doía nela. A 

luz, o menor ruído, tudo produzia dor naquele pobre corpinho, até o contato com os lençóis.. 

Rodrigo calou-se, lágrimas de novo rolaram-lhe pelas faces. Neco recomeçou o serviço e por 

alguns instantes só se ouviu ali naquela sala o rascar da navalha. - E ninguém mais dormiu 

nesta casa, Neco. Três dias e três noites. (O tempo e o vento (Parte 3, Tomo 2), Érico 

Veríssimo, Romance, Século XX)   

(48) Eu sou inteiramente tolerante, digo, ao finalizar, e nunca me fiz anticlerical. Estão 

pondo as manguinhas de fora. Correio da Noite, Rio, 11-2-1915. OS EXAMES O Jornal do 

Comércio conta hoje uma trapalhada de exames acontecida na nossa Escola Normal, que as 

moças confundem com a Escola Normal de França. Sei perfeitamente dessas coisas de 

exames; eu os fiz muitos e a única vez que consegui tirar distinção foi quando fiz exame 

com uma moça, na mesma mesa, no mesmo dia, por capricho e esforço de vontade. As 

moças são habilíssimas nessas coisas de fazer exames; elas sempre têm a matéria na ponta da 

língua, elas não se preocupam de achar o nexo entre as noções científicas que absorvem o 

mundo. A ciência, o saber, a arte, são adornos e enfeites para as suas pessoas naturalmente 

necessitadas de casamento. (Vida Urbana, Lima Barreto, Crônica, Século XX)  
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(49) Admirador de Sugar Ray Robinson, tentei o boxe, mas, no dia em que me explicaram 

que iam quebrar meu nariz, decidi abandonar os ringues e nem passava por perto da porta da 

academia. Na fazenda de um parente, cavalguei uma mula supostamente mansa e ela 

disparou comigo desarvorada, pelo meio das brenhas, sendo contida somente pela 

interferência, ou vergonha, de uma prima muito mais moça do que eu, menina mesmo. E 

assim passei vexame em campos, quadras e pistas. O maior deles foi quando, 

incompreensivelmente integrando a equipe de salto em distância do Colégio da Bahia nuns 

jogos estudantis, meu calção rasgou-se em pleno ar e eu estava - como direi? - desprevenido. 

Mas agora não, agora tenho que fazer alguma coisa. Para calçar meias, sou obrigado a vários 

minutos de alongamento e concluo a operação ofegante e coberto de suor. (Quem se espanta 

em só me ver de sandália de dedo ou alpercata desconhece o poder da barriga aliada ao da 

junta dura) ao ser eleito para a (Mantendo a forma (23/02/1997), Autoria não identificada, 

Notícia, Século XX)   

(50) Em 1794, os exércitos republicanos da França saquearam igrejas, conventos, a câmara 

de pintores e a Prefeitura, levando sessenta e três quadros (sendo que trinta deles eram de 

Rubens e nove de Van Dyck). Mas a firmeza e a capacidade de luta dos antuerpianos 

mostrou-se muito aguçada quando, em 1797, à supressão dos conventos, conseguiram 

impedir o roubo, a venda ou a própria destruição de trezentos e oitenta quadros que estavam 

no convento dos Carmelitas Descalços, local onde se situava a Escola Central. Uma outra 

grande vitória foi quando Paris deu permissão ao retorno de duas obras de Peter Paul 

Rubens: “A Virgem do papagaio” e a “Virgem rodeada de Santos”, quadro que, na Igreja de 

Saint-Jacques, enfeitava o túmulo do pintor desde sua morte. Em 1815, quarenta das sessenta 

e três obras roubadas pelos exércitos republicanos franceses em 1794 retornaram à 

Antuérpia. Isso foi conseguido através de gestões diplomáticas muito bem assessoradas pelas 

autoridades antuerpianas. Houve muitas festas entre o povo da Antuérpia. O convento dos 

Recoletos, que continua sendo a sede da (Real Museu de Belas Artes de Antuérpia, Autoria 

não identificada, Acadêmico, Século XX)   

(51) Dado e o depoente foram levar seus amigos para sua casa para evitar maior confusão/ 

Zico se encontrava na rua/ com uma arma na mão/ “(...)momento em que perdeu a partida/ 

Dado brincando comentou com o mesmo que ele ‘ainda iria tomar no cu’./ eram amigos, 

Zico até teria prometido arrumar emprego para Dado/” “(...)como eram amigos, Dado, em 

tom de brincadeira falou para Zico: ‘que nada, você é bunda mole’/” Mesmo que Dado tenha 

discutido e xingado Zico com adjetivos nada elegantes, o ponto principal desta 
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história foi quando Dado abandonou o conflito e deixou Zico discutindo sozinho. Como 

narrou a primeira testemunha, “eles eram amigos e eram sempre vistos conversando 

igualmente”. Quando Dado abandonou Zico discutindo sozinho, ele quebrou essa igualdade. 

Zico convidou Dado a discutir e este recusou o convite, criando uma situação em que a 

pessoa de Zico foi menosprezada publicamente, sem direito à resposta numa provocação. 

Esta história revelou que a ameaça à imagem pública pode ser causada por uma pessoa com 

quem se divide laços de amizade. (Homicídios na periferia de Santo Amaro Um estudo sobre 

a sociabilidade e os arranjos de vida num cenário de exclusão, Maria Inês Caetano 

Ferreira, Acadêmico, Século XX)  

 

 

 

Anexo I –B: Padrão II: [foi verb.copulativo [quandoadv.relativo]] 

 

(52) Este papa recebeu hûû dia em sua casa hûû pobre e mãdoulhe dar todallas cousas que 

avia mester e que o servissem. E mandoulhe fazer o leito aa porta da sua camara. E, desque 

foy noite e a porta do papa foy çarrada, nõ acharõ o pobre. E entendeo entõ o papa que 

aquelle pobre era Jhesu Cristo. Como el rey dõ Fernãdo fez guerra a el rey de Sevylha 

Andados #XXXII ãnos do reynado deste rei dõ Fernãdo - que foi quando andava a era de mil 

e oiteenta e sete e o ãno da encarnaçom ë myl e #LXIX e o emperio d'Anrrique em #XIIII - 

estando el rei dom Fernando ë seu reyno rico e folgado, a rainha dona Sancha, por honrra del 

rey e dos que della viinhã, disselhe que mandasse em Leon fazer as suas sepulturas pera elles 

e pera aquelles que delles descendessë; e que fossem honrradamëte feitas e cõ muitas religas 

dos sanctos que aver podessë; (Crônica Geral de Espanha, de 1344, compilação de Pedro 

Afonso, Crônica historiográfica, século XIV)  

(53) Acabados dous ãnos, ëfermou esta nobre raynha e morreo daquella infirmydade e foy 

emterrada em sua sepultura con seu marido. E delhes Deus o paraiso! Amë. Como el rey dom 

Sancho fez cobrar os reynos Conta a estoria que, andãdo el rei dom Sãcho per Castella, enno 

primeiro ãno do seu reynado - que foy quando o anno da encarnaçõ andava ë mil e #LXXIII 

annos - reynando os reis em seus reynos, segundo a partiçõ que lhes seu padre fezera, mas 

dom Sancho entendya que todo devera seer seu. (Crônica Geral de Espanha, de 1344, 

compilação de Pedro Afonso, Crônica historiográfica, século XIV)  
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Século XVI 

(54) Mas na verdade este caso não aconteceu senão muito depois, como consta das cartas do 

ano de 1553 dos padres João da Beira e santo mártir Afonso de Castro, que foram presentes a 

tudo. E importa muito pouco o engano dos que disseram o contrário, pois na verdade da 

história não faltam em nada. E quanto aos tempos, foi coisa fácil tomarem um por outro, 

porque em ambos acertou de ser capitão de Maluco Bernardim de Sousa, posto que na era de 

1552, que foi quando mandou castigar os rebeldes de que falamos, o era de propriedade e no 

ano de 1547, quando outros houveram que fora o castigo, tinha somente como de 

substituição, a fortaleza, em lugar de Jordão de Freitas que mandara preso à Índia, como 

diremos adiante. E que algumas pessoas, ainda na mesma Índia e vizinhas aos mesmos 

tempos, afirmem, por o ouvirem assim dizer, que o padre-mestre Francisco foi o que 

procurou aquela armada, alcançou de Deus a vitória e reduziu depois os apóstatas (Historia 

da vida do Padre S. Francisco Xavier, Lucena, Hagiografia, Século XVI)  

Século XVIII 

(55) Nasceram livres, viviam cativos; abraçaram a verdadeira religião, acharam perversos 

dogmas; ocupavam-se no trabalho, negava-se-lhes a recompensa; sujeitara-se a um Rei, 

acharam mil tiranos! Em que estátua, em que monumento poderemos dignamente gravar a 

memória deste glorioso triunfo de Vossa Magestade? Julgava eu, Senhor, que poderia acabar 

a narração das admiráveis virtudes de Vossa Magestade sem que a lembrança da fatal ruína 

de Lisboa perturbasse o júbilo que hoje ocupa a ideia dos Portugueses; mas como naqueles 

calamitosos tempos foi quando esteve mais patente o grande coração de Vossa Magestade, 

não me atrevo a sufocar as vozes do público agradecimento. Parece-nos que pelo Céu foi 

mandada esta geral consternação, para conhecermos que Vossa Magestade não só era rei, 

mas também era pai; parece que Deus não quis tocar-nos com sua poderosa mão, senão 

quando tivéssemos um príncipe digno da sua misericórdia, capaz de socorrer-nos e capaz de 

conservar-nos. (Obras completas, Correia Garcao, Prosas e Teatro, Século XVIII)  

Século XIX 

(56) Abençoada anedota! âncora dos anjos! Agarrei-me a ela, contente de escapar à minha 

própria vontade. Que era mesmo? Lá vai; não me recordo o que era; lembro-me que a contei 

com todas as variantes, que a analisei, que a corrigi pacientemente, até às cinco horas da 

tarde, que foi quando saí de lá, aborrecido, irritado, desconsolado.. CAPÍTULO II CRANZ, 

citado por Tylor, achou entre os groenlandeses a opinião de que há no homem duas pessoas 

iguais, que se separam às vezes, como acontece durante o sono, em que uma dorme e a outra 
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sai a caçar e passear. Thompson e outros, apontados em Spencer, afirmam ter encontrado a 

mesma opinião entre vários povos e raças diversas. (Viagem à roda de mim mesmo, Machado 

de Assis, Conto, Século XIX)   

(57) Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar 

facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre; 

mas que o desastre lhe complicou as últimas dores, é positivo. Morreu daí a quatro meses, 

acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, à semelhança de remorso, um 

desencanto mortal, que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de 

alegria; foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, - - lembra-me bem, vi-lhe o grato 

sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de 1uz, que era, por assim dizer, o 

último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo, a tristeza de morrer sem me ver 

posto em algum lugar alto, como aliás me cabia. (Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

Machado de Assis, Romance, Século XIX)   

(58) Criança, iam-lhe os olhos com as sedas e as jóias das mulheres que via na chácara 

contígua ao pobre quintal de sua mãe; moça, iam-lhe do mesmo modo com o espetáculo 

brilhante das grandezas sociais. Ela queria um homem que, ao pé de um coração juvenil e 

capaz de amar, sentisse dentro em si a força bastante para subi-la aonde a vissem todos os 

olhos. Voluntariamente, só uma vez aceitara a obscuridade e a mediania; foi quando se 

propôs a seguir o ofício de ensinar; mas é preciso dizer que ela contava com a ternura da 

baronesa. CAPÍTULO XIV / EX-ABRUPTO JÁ O LEITOR ficou entendendo que a viagem 

a Cantagalo era obra quase exclusiva de Guiomar. A baronesa relutara a princípio, como das 

outras vezes fizera, e o comendador pouca esperança tinha já de a ver na fazenda. Mas o voto 

de Guiomar foi decisivo. (A Mão e a Luva, Machado de Assis, Romance, Século XIX)   

(59) Obedeciam-no incondicionalmente. Naquela dispersão de ofícios, múltiplos e variáveis, 

onde ombreavam o tabaréu crendeiro e o facínora despejado, estabelecera-se raro 

entrelaçamento de esforços; e a mais perfeita conformidade de vistas volvidas para um 

objetivo único: reagir à invasão iminente. Houve, todavia, segundo o revelaram alguns 

prisioneiros no termo da campanha, uma parada súbita na azáfama guerreira, um como 

sobressalto, estuporando a grei revoltosa e pondo-a a pique de dissolução repentina: foi 

quando, voltando dos diversos pontos os emissários, que tinham ido indagar sobre a marcha 

invasora, trouxeram, a par de informações seguras quanto ao número e armamentos dos 

soldados, o renome do novo comandante. Imobilizou a atividade febril dos jagunços a 

síncope de um espanto extraordinário. Exagerara-se demais na distensão das mais 
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extravagantes fantasias a temibilidade daquele. Era o anti-Cristo, vindo jungir à derradeira 

prova os penitentes infelizes. (Os Sertões, Euclides da Cunha, Romance, Século XIX)   

(60) Não me pesa dizê-lo; os que amam a natureza como ela quer ser amada, sem repúdio 

parcial nem exclusões injustas, não acham nela nada inferior. Amo o rato, não desamo o 

gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói-

me os livros, outro o queijo; mas não é muito que eu lhes perdoe, se já perdoei a um cachorro 

que me levou o descanso em piores circunstancias. Contarei o caso depressa. Foi quando 

nasceu Ezequiel; a mãe estava com febre, Sancha vivia ao pé dela, e três cães na rua latiam 

toda a noite. Procurei o fiscal, e foi como se procurasse o leitor, que só agora sabe disto. 

Então resolvi matá-los; comprei veneno, mandei fazer três bolas de carne, e eu mesmo inseri 

nelas a droga. De noite, saí; era uma hora; nem a doente. nem a enfermeira podiam dormir, 

com a bulha dos cães. (Dom Casmurro, Machado de Assis, Romance, século XIX)   

(61) Gonçalo Peres voltou para o Porto, desenganado totalmente de que a grande época, a 

que tinha pertencido, havia passado de todo, e que para os anos que lhe restavam de vida, 

principiava então a raiar nova aurora, aurora muito diferente daquela que arrebolara os dias 

da sua gloriosa vida de bataIhador. Houve em seguida um momento em que o velho homem 

de armas de Nun' Alvares acreditou, estremecendo de entusiasmo, que o sol de Aljubarrota ia 

retroceder do ocaso. Foi quando lhe deram a nova de que el-rei de Tunes se preparava para 

ir sobre Ceuta, e que el-rei e o Condestável juntavam gente e aparelhavam armada para irem 

socorrer a praça. Gonçalo Peres escolheu então a melhor armadura das que tinha na sua loja 

de armeiro à ponte de S. Domingos, e partiu para Lisboa. O entusiasmo redobrou-se-lhe, 

quando nos olhos #704 do velho leigo carmelita, que andava na Ribeira, de samarra e bordao, 

a dar calor ao aparelho da sua nau, leu o ardor (A última dona de S. Nicolau, Arnaldo Gama, 

Romance, Século XIX) 

Século XX 

(62) Os primeiros dias foram insuportáveis. A chuva fizera-o prisioneiro da casagrande, e o 

mugido do gado à tardinha, com a cantilena do eia mansão, adensara-lhe sobretudo a 

nostalgia. Logo que estiou, saiu pelas várzeas, olhando o córrego cristalino, o rebanho prêso 

para a ferra, os porcos gordos que mal podiam com o pêso e chafurdavam na lama. Nem as 

miúças correndo no tabuleiro o enchiam de admiração; apenas lhe aumentavam a 

tristeza. Foi quando, numa tarde dessas, não querendo ver a castração de um bode, saiu a 

caminhar sem rumo, até que chegou à malhada pequena, na volta do " Junco ". Ali pôde ficar 

sòzinho, estirado à sombra do ipê, com as mãos cruzadas sob a nuca, e os pés a mexer no 
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capim. O refúgio era bom, e mesmo quando se afeiçoou à quinta, ia descansar ali, a encher a 

alma de fantasias. Agora essa terrinha seria sua. (Somos todos inocentes, Orlando Geraldo 

Rego de Carvalho, Romance, Século XX)   

(63) Ao ver Beto pela primeira vez fiquei encantada. Eu tinha dez anos, ele quinze: " Que 

beleza de rapaz ", disse mamãe admirada ao vê-lo crescido, quase de sua altura. Quando o 

vira pela última vez ele era ainda uma criança. Beleza de rapaz, repeti para mim mesma, feliz 

com o hóspede que chegava. - Quantos anos faz que você esteve aqui, Betinho? - quis saber 

mamãe. - Estive em São Paulo apenas uma vez, dona Laura, foi quando a senhora se casou.. 

Papai veio para o casamento e aproveitou para me trazer para uma consulta médica. Eu nunca 

vira Beto antes e estava radiante, ganhara não apenas um primo mas um irmão, o irmão mais 

velho que eu não tivera e tanto desejara e, sem dúvida alguma, o rapaz mais bonito de nossa 

rua.. Certamente Beto nem reparou em mim naquele dia, muito menos desconfiou da emoção 

que despertara na garotinha franzina, grudada na saia da mãe. (Crônica duma namorada, 

Zélia Gattai, Crônica, Século XX)   

(64) Por que não arranja um dinheiro e mete as alpercatas nas estradas? Querendo, é só dizer. 

Largo todo futuro e vou correndo. Será que a gente nunca mais faz outras viagens daquelas? 

Bernardo empertigou-se na cadeira, os olhos longe: - A vida amarra o homem, Antônio. Vai-

se perdendo o faro. Até o jeito de andar, a gente perde. - Está falando que nem velho? Vamos 

buscar esses ouros por aí. Vou-lhe dizer sem pejo, meu padrinho. NAquelas viagens que a 

gente fez juntos, só foi quando eu tive felicidade na vida. Até hoje, foi todo o meu 

comprazimento. Por onde assisti nesses anos, venerei seu nome. Meu chefe e padrinho Vieira 

Cedro ficou mais conhecido que tudo. - Aquele tempo acabou-se. Antônio silenciou. As 

claras e orgulhosas lembranças que sempre guardara! Em sua vida pobre e errante, alugando 

os braços a desconhecidos que o ignoravam, consolava-se em pensar, nos mo-mentos de 

obscuridade mais pungente, que a umas léguas havia um homem mais alto do que todos, que 

(O Fiel e a Pedra, Osman Lins, Romance, Século XX)   

(65) As ruas da Prata, do Ouro, e muitas outras que desembocavam na grande Avenida do 

Paço, ficaram tão largas que, para as atravessar, tinha-se que pular por cima. A beirando, 

logo depois, foi inaugurado o jardim do Passeio Público e por fim, no meio do Passeio do 

Paço, a enorme estátua eqüestre de D. José em bronze, na parte eqüínea montada, e em 

mármore no pedestal, obra de Joaquim Machado dos Passos que se comparava a Donatelo e 

Leonardo da Vinci. Foi quando em noite escura o ministro, recolhido em sua vivenda 

pombalina, atirando uma madeira de cedro na tocha da lareira gargalhante, refletiu: se não 
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fosse esse sismo não teria nada disso. Existem males que desembocam na bonança do bem. 

Ajeitou o plastron linhado e, sentindo vontade de entrar na alcova, pediu que sua segunda 

mulher, vianense de nasci-mento, o esperasse para as esporadas noturnas do sucesso. (Mão 

de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(66) Trapuí nem era agradável e, muito menos, bonito, mas transpirava encantamento à 

medida em que dias e meses passavam. As águas do córrego tão claras, lúcidas que Mão de 

Luva, por decreto oral, proibiu alguém do grupo se banhar por elas. " O ouro fica assustado 

quando tumultuado por movimentos fora de seu curso. De hoje em diante que seja usado o 

afluente, Ribeirão do Carmo, pouco distante, mais pronto para libações 

corpóreas". Foi quando, numa noite de céu exemplar, em conversa com Maurício, Fulgêncio 

e Morgado, Santo Tirso divagou: mas afinal o que é intocável e o que é tocável? Todos riram 

de sopetão. Servida outra rodada de bebida, o negro Fulgêncio, rindo cascata de dentes alvos, 

foi logo dizendo: Senhor o que não se toca se admira já o que se toca se usufrui. Morgado 

nem esperou o fim da frase: o intocável é o que acontece desacontecendo, (Mão de Luva, 

Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(67) Acontece que o ouro veio à tona abundante e diário. Num saco molhado, depois da 

lavagem, iam-se acumulando pequenas partículas douradas que, a princípio, não pesavam 

nada e, pouco a pouco, viraram gramas em quilos. E o que fazer desse aumento de peso. 

rulgêncio,Morgado, Azougue, o primo de Damião e mais dois agrupantes não davam mais 

conta. O córrego Trapuí lhes vomitava riquezas. Foi quando, perto da Quaresma, Mão de 

Luva percebeu a presença intuitiva de organizar o que poderia virar baderna num próximo. 

ao voltar de mais um dia de cócoras bateando, montou seu cavalo até o Ribeirão do Carmo. 

A tarde estava quente. Mergulhou nas águas vidradas. Deu saltos de pererecas doidadas em 

que as pernas e os braços se entrelaçavam suicidas nas manobras de acrobatas. (Mão de 

Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(68) Não sei se era inveja, ou intrigas ou queixas ou ganas que alguns lhe tinham. As cousas 

foram-se parando embrulhadas na tal assembléia e uma feita, não sei por que chicos pleitos o 

general e o coronel Onofre Pires tiveram um desaguisado; o general deu as costas, num 

pouco caso e o coronel saiu, num rompante, batendo forte os saltos dos botins. Em 43 houve 

outra arrancada braba, foi quando mataram um Paulino Fontoura, que era um pesado. Houve 

outro bate-barbas entre o general e o coronel Onofre, que era mui esquentado e cosquilhoso. 

Mas logo os chefes todos se desparramaram, porque o barão Caxias andava na estrada, 

levantando polvadeira. E brigou-se! Em S. Gabriel, na Vacaria, em Ponche Verde, no Rincão 
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dos Touros. (Contos Gauchescos, Simões Lopes Neto, Conto, Século XX)   

(69) A nova Escola seduzira-me encantadoramente com a riqueza pomposa das suas teorias 

de Renascimento, a delicada transcendência da sua Fantasia e a alta novidade emocionante 

do seu Ritmo e da sua Forma. Comecei então a considerar-me simplesmente reles e atrasado. 

Que diabo! Aos 21 anos, com todo um curso completo de Humanidades, Filosofia inclusive, 

era ridículo viver atarraxado àquele sentimentalismo choramingas de poeta lírico e 

desconsolado, pois não era. Foi quando resolvi vender a minha pobre sobrecasaca, 

sombriamente longa, e o meu querido chapéu, sentimentalmente mole, a um estudante de 

farmácia, nomeado amanuense por concurso. Desde logo detestei os poetas líricos, inclusive 

Lamartine, e atirei-me desesperadamente à leitura dos ardorosos simbolistas franceses. Anos 

depois publiquei a minha primeira plaquette Agonia, que mereceu a honra de umas tantas 

descomposturas, solenemente passadas pela venerável crítica indígena. Crítico houve que a 

qualificou aterradoramente de dernier cri do nefelibatismo. (O momento literário, João do 

Rio, Conto, Século XX)  

(70) O time não vencia o Grêmio em Porto Alegre havia 44 anos. Pensando na Libertadores e 

Copa do Brasil, o Grêmio só usou reservas. Acabou resistindo apenas 45 minutos. # Na 2a^ 

etapa, começou a aparecer o futebol de Luizinho. aos 6 minutos, ele aproveitou cruzamento 

da direita e marcou 1 a 0. aos 10, fez passe para Ciro, que chutou rasteiro, na saída de Silvio, 

assinalando o 2º. aos 22, escapou pela direita e chutou cruzado, marcando o 

3º. Foi quando iniciou a reação do Grêmio, àquela altura composto por 8 juniores. Rodrigo 

Gral sofreu pênalti de Hélcio aos 25 minutos e Rodrigo Gral converteu, descontando. aos 43 

minutos, Alex aproveitou um cruzamento de Cristiano e fez o 2º. O jogo ainda teria 3 

minutos de desconto, período em que o Grêmio pressionou muito. ao final, houve muita festa 

da torcida xavante, que lotou cerca de 20 ônibus para vir a Porto Alegre, cantando e 

dançando durante 90 minutos. (Brasil derruba Grêmio na tarde de Luizinho, Autoria não 

identificada, Notícia, Século XX)  

(71) Está visto que nem o conjunto, nem qualquer outra frase de ele, dá a a frase negada por 

Fernando Henrique o sentido que ela tem por si mesma. A leitura de todo o trecho leva, aliás, 

a outra mentira, esta sobre os tempos de TV de o PSDB e de o PT. Não é a primeira vez, e 

espero não ser a última, que Fernando Henrique e esta coluna se atritam por o mesmo 

motivo. A primeira fez dez anos há pouco. Foi quando noticiei que Fernando Henrique 

estava em contatos sigilosos com o governo Figueiredo, oferecendo um plano de conciliação 

entre o regime que se exauria e o que nasceria. Para isso, a presidência não poderia ficar com 
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o candidato óbvio em a época, Ulysses Guimarães, que supostamente representava o risco de 

confronto com os militares. Tancredo tivera com o governo conflitos impeditivos, aqueles 

que o levaram a dissolver o Pp de então. (Folha, Autoria não identificada, Notícia, século 

XX)   

(72) O Estado de S.Paulo, concorrente direto de a Folha até em uma posição mais favorável a 

a intervenção, mantinha seu noticiário relativamente imune. Publicava reportagens 

informativas, de um modo geral bem mais interessantes e detalhadas do que as de a Folha. 

Esta permanecia presa de uma letargia que não se sabia se provinha de falta de informação ou 

de espaço o jornal saía de uma crise de fornecimento de papel que mutilara seus cadernos. 

Assim seguiu até a última quarta-feira, um dia de os mortos em que poucos se lembraram de 

os 13 de Nova Brasília. Foi quando a Folha resolveu injetar um pouco de adrenalina em a 

cobertura de o recém-assinado convênio Itamar. (Folha, Autoria não identificada, Notícia, 

século XX)  

(73) Optou por entrar ao serviço da Espanha como soldado, vindo para a América por volta 

de 1507, onde serviu sob o comando de Alonso de Ojeda e Vasco Nunêz de Balboa. 

Foi quando ouviu falar do Império Inca no Peru e de suas riquezas. Montou juntamente com 

Diego de Almagro duas expedições entre 1524 e 1527, obtendo um sucesso relativo em sua 

procura de metais preciosos. Volta para a Espanha em 1528 e destaca-se nas campanhas 

militares de Carlos V que o agraciou como adelantado e com a autorização para conquistar o 

Império Inca (1531). Com apenas cento e oitenta soldados e algumas armas de fogo, 

atacaram, aproveitando a disputa de poder entre os príncipes Atahualpa e Huáscar. (Título 

não identificado, Francisco Pizarro, Texto Acadêmico, Século XX) 

(74) fazer o vestibular sabia que ia passar. E realmente passei, em matemática na USP. (...) 

Tive notas muito altas na Universidade, me formei em matemática em três anos, ao formar-

me ganhei uma medalha. Também ganhei outra medalha de honra ao mérito. (Professor 8) 

No colégio público fiquei.. na época havia concurso para o colegial, consegui nos três 

colégios da região, passei nos três e pude escolher onde iria estudar. Terminei o colegial (...) 

No primeiro ano de cursinho consegui 40% de bolsa, foi quando decidi fazer medicina. 

Tentei na USP e não passei, dois meses depois entrei numa lista de espera na UNESP em 

Botucatu, mas eu não tinha condições de ir para lá. Resolvi fazer outra faculdade de meio 

período para poder arranjar emprego. (...) Fiz concurso para bolsa e novamente ganhei, uma 

bolsa de período integral. Comecei a estudar 11 horas por dia e acabei entrando na USP. (O 

romper do silêncio: história e memória na trajetória escolar e profissional dos docentes 
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afrodescendentes das universidades públicas do estado de São Paulo, Maria Solange Pereira 

Ribeiro, Texto acadêmico, Século XX)   

 

 

 

Anexo I – C: Padrão III: a) [foiquando conector de sequencialidade] 

 

Século XIX 

(75) Com o boato propalado pelo vigário de São José de que ia para Portugal, apressou-se o 

pai em lhe pedir que levasse o filho em sua companhia; anuiu o vigário de boa vontade e 

exigiu que o jovem Resende Costa estivesse até meado do mês de março no Rio de Janeiro 

pronto a embarcar-se. Voltando o vigário à vila de S. José, depois de obtida a respectiva 

licença do bispo, e quando pensava o capitão Resende Costa que a viagem de seu filho tinha 

de efetuar-se, foi quando o vigário apresentou-se a desculpar-se com muitas razões, e 

desonerando-se do encargo que tomara, aconselhou-o que o não mandasse, por isso que em 

Lisboa faziam-se grandes levas de gente para o exército. Estranhou o capitão a desculpa, mas 

explicou-lhe o sargento-mor Luís Vaz a causa por que havia o irmão arrepiado carreira e 

disse ser ela a sublevação que se tramava. Passou então a nomear-lhe as pessoas que 

entravam no levante e a lhe dar as mais minuciosas informações. (História da Conjuração 

Mineira, Joaquim Norberto de Souza Silva, Monografia, Século XIX) 

(76) A luta entre o apóstolo e o homem, tal seria o drama, para o qual de certo me faleciam as 

forças. Atualmente que, embora em cena diversa, já tratei o assunto em um livro próximo a 

vir a luma, posso avaliar da dificuldade da empresa. Súbito todas aquelas lucubrações 

literárias apagaram-se em meu espírito. A moléstia tocara-me com sua mão descarnada; e 

deixou-me uma espécie de terror da solidão em que tanto se deleitava o meu espírito, e onde 

se embalavam as cismas e devaneios de fantasia. Foi quando desertei de Olinda, onde só 

tinha casa de estado, e aceitei a boa hospitalidade de meu velho amigo Dr. Camarim, então 

colega de ano e um dos seis da colônia paulistana, a que também pertenciam o conselheiro 

Jesuíno Marcondes e o Dr. Luís Álvares. Dormiram as letras, e creio que também a ciência, 

um sono folgado. De pouco se carecia para fazer então em Olinda um exame sofrível e obter 

a aprovação plena. (Como e Por Que sou Romancista, José de Alencar, Autobiografia, Século 

XIX) 
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(77) As duas comadres, tomadas de susto no meio de sua palrice, não souberam de primeiro 

momento a que atribuir o estranho clamor, cujo sentido não compreendiam. A idéia vaga de 

toda a sorte de perigo, desde um simples canhambola, até o assalto por um demônio-legião, 

perpassou como um raio por seu espírito alvoroçado. - Santa Bárbara!… murmurou a 

Fortunata e travou-se com o rosário. Vidoca, apesar de grande medo, entrevira uma 

esperança; e com o ouvido atento aguardava a confirmação de uma suspeita. Foi quando pela 

terceira vez estrugiu o mesmo brado. - É, é mesmo! Ora essa! exclamou erguendo-se. - O quê, 

senhora? balbuciou a Fortunata. - O Sr. Lucas! Aquele grito é dele! Correndo para a frente, a 

Vidoca achou a filha à janela. Catita também reconhecera a voz de seu pai, e de novo abrira a 

rótula. Seu coração batia precipitadamente contra a soleira; porém não era de medo. Com os 

olhos alongados pela rua procurava devassar as trevas, (O Gaúcho, José de Alencar, 

Romance, Século XIX) 

(78) E, com efeito, daí a pouco o próprio Sabino lhe confessava que fora pela manhã à casa 

de Campos levar uma carta e que voltara com outra, recheadinha de dinheiro em papel. O 

locandeiro revoltou-se, mas a sua indignação subiu verdadeiramente ao cúmulo, foi quando 

lhe constou que o bom do Amâncio, para ter ocasião de estar mais a tempo com Lúcia, 

recorria a todos os meios e modos de afastar Amélia do quarto. - Diz que não quer ser 

importuno, contou a rapariga - que já bastam os incômodos que me tem dado, que não se acha 

com o direito de fazer de mim uma irmã de caridade, e de obrigar-me a suportar as suas 

amolações! (Casa de Pensão, Aluísio Azevedo, Romance, Século XIX) 

(79) Cenas do campo de batalha. A preta Ana. O ferido paraguaio. Vão os víveres faltar. De 

repente, do fundo da escarpa que a estrada contornava, irrompeu um corpo de infantaria 

paraguaia que se lançou sobre a nossa linha de atiradores, atravessou-a, dirigindo-se para o 

17.° batalhão dela distante uns cem passos. Enquanto este se preparava para receber o ataque, 

os nossos atiradores, tornando a si da surpresa que ao inimigo permitira penetrar em nossas 

linhas, haviam-se voltado e o carregavam pela retaguarda. Foi quando numerosos grupos de 

cavaleiros apareceram, a galope, derribando e acutilando a quantos encontravam. Travou-se, 

por toda parte, terrível entrevero: e tal que o nosso batalhão de voluntários de Minas hesitou a 

princípio em fazer fogo, receoso de atingir amigos e inimigos. Acabou, afinal, por fazê-lo, 

juncando o solo de mortos e feridos. Isto pelo menos obrigou os paraguaios a recuarem e a 

fugir, mas somente para se reformarem` a alguma distância. Não podíamos deixar de esperar 

um ataque geral. (A Retirada da Laguna, Afonso de E. Taunay, Narrativa histórica, Século 

XIX) 
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(80) Você falla em morrer, quando agora é que a vida vai devéras principiar. Recomeçava a 

dolorosa e indigna lucta.. Não nasci para os teus beiços, gallego, porco, ladrão, tinhoso! E as 

palavras sibilavam, ardentes, cuspidas com nausea, o corpo derreado para traz em disposição 

de resistencia a todo o transe, e até ao ultimo alento, lucta de morte. Procurava José Bispo, 

vermelho, apoplectico de furor e volupia, enlaçal-a pela cintura com o braço livre. Ia a dar-lhe 

o fatal cambapé. Foi quando a ciganinha, com inopinado movimento de mergulho, agachou-

se rapida. ao erguer-se, trazia na mão direita uma grande pedra providencialmente achada aos 

seus pés e, sem perder um segundo, com ella bateu por modo tão brusco e contundente nos 

peitos de José Bispo, que este a largou, soltando um grito de surpreza e dor. Era quanto 

bastava. (Ao Entardecer, Afonso de E. Taunay, Conto, Século XIX) 

(81) A corrente tornava-se mas estreita, encolhia com o frio, voava. Talvez lá para a frente se 

erguessem ribas mais altas, que apertassem o rio num torno de pedra. Olhava através da água 

que se suicidava do alto do céu cor de amianto, mas, à esquerda ou à direita, da correnteza, 

córrego célere a afastar as águas já desfalecidas de pernas, o que ele via era um imenso mar a 

vomitar o que lhe sobrava do repasto. Foi quando estertorou: « Vem aí um morto a 

ultrapassar-nos » Sim, o cadáver inchado de um afogado ia com uma pressa imensa. Bateu 

duas vezes nos costados #86 de estibordo da Flor de Maria, mas isso ainda lhe deu mais 

velocidade, como se o esbarramento culposo lhe acelerasse a vontade de fugir às 

responsabilidades de alguma infracção ao trânsito. « O grande malandro não respeita regras», 

berrou Tito, o rosto ensopado pelas bátegas. (Alves & Companhia, Eça de Queirós, Romance, 

Século XIX) 

(82) Certificou-se que o barco ficou bem escondido. Da distância a que estava, viu, com 

alívio, que a árvore gigantesca passara tão rente à casa que teria destruído a Flor de Maria, 

que era a mais preciosa ferramenta de trabalho que possuíam. Um milagre. O Unhas 

sossegara e lambia as mãos de Tito. Foi quando descobriu que o cadáver de uma vaca queria 

libertar-se da ramagem forte de um cedro. Ansias de querer soltar-se, nadar, respirar vida. O 

eterno problema. Uma coisa morta, mesmo morta, nunca está quieta, porque viver, 

sobreviver, é de qualquer maneira um modo de fazer ruído. Qualquer cadáver tem a sua 

astronomia e a sua rosa-dos - -ventos. Dentro de si há misteriosas equações do movimento. A 

esta coisa da carne, mesmo vazia de vida, são permitidos todos os desastres. (Alves & 

Companhia, Eça de Queirós, Romance, Século XIX) 

(83) E era horrendo o arredor, torvo o espaço, o caminho Sinistro, acidentado.. Uivava perto o 

vento E rodavam bulcões no torvo firmamento. Entrado de terror, a cada passo o rosto 
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Voltavas, perscrutando o caminho transposto, E volvias o olhar: e o olhar alucinado Via de 

um lado a treva, a treva de outro lado, E assombrosas visões, vultos extraordinários, 

Desdobrando a correr os trêmulos sudários. E ouvias o rumor de uma enxada, cavando Longe 

a terra.. E paraste exânime. Foi quando Te pareceu ouvir, pelo caminho escuro, Soar de 

instante a instante um passo mal seguro Como o teu. E atentando, entre alegria e espanto, 

Viste que vinha alguém compartindo o teu pranto, Trilhando a mesma estrada horrível que 

trilhavas, E ensangüentando os pés onde os ensangüentavas. E sorriste. No céu fulgurava uma 

estrela. (Sarças de Fogo, Olavo Bilac, Século XIX) 

Século XX 

(84) Estava disposta a fazer um sururu daqueles mas disseram que, com uma ou duas horas, 

os trens voltariam a circular. Fiquei por ali batendo papo com um e com outro, gente lá do 

meu bairro, companheiros de viagem nas quatro manhãs da minha semana de 

trabalho. Foi quando me disseram que, na entrada, havia um show, com a apresentação da 

dupla Venâncio e Umbuzeiro, meus cantores prediletos. Pode crer, minha senhora, nunca vi, 

fora da televisão, um espetáculo tão bonito: os artistas em carne-e-osso, cantando, dançando, 

contando piadas, fazendo trapalhadas, mágicas, até parecia um circo. (A greve dos 

desempregados, Luiz Beltrão, Romance, Século XX)  

(85) Quando a velha Genoveva chegou, foi logo dando sua opinião abalizada de quem teve 

dezesseis filhos, embora só nove tivessem sobrevivido. - Essa criança tá no ponto de nascê, 

mais tá travessada. Se não for na mão dum dotô, tá arriscado de morrer os dois, a mãe e o fio. 

Viriato entrou em desespero. Foi quando Raimundo Nonato, um rapazola de quinze anos, 

filho do vizinho e que havia acordado com o alvoroço, disse: - Tem uns paulista acoitado no 

sítio do Buriti, bem perto daqui. E capaz deles tê argum remédio, ou quarqué uma outra coisa 

pra liviá o sofrimento de dona Rosa. Todos olharam para o soldado, mas ele não estava em 

condições de decidir nada. Genoveva foi quem tomou a iniciativa: - Vá logo, minino, atrais 

desses paulista. (Guerrilha no Araguaia, Pedro Corrêa Cabral, Romance, Século XX) – 05  

(86) Disse que era premiado - a única coisa que lhe sobrara - mas não podia retirar o dinheiro, 

porque não tinha carteira de identidade, que tinha sido roubada com o dinheiro. Nesse 

instante, um homem, um transeunte qualquer, aproximou-se, interessado, como quem quer 

ajudar, e a retirante lhe repetiu a história. O homem disse que não tinha problema; ele podia 

receber o dinheiro para ela. Foi quando a mãe do réu, que até então observava, retrucou: " 

Não, senhor, sou eu que vou receber o dinheiro para ela ". Desconfiou do homem, com razão. 

A retirante, assustada, colocou o bilhete de volta no bolso, e disse que já tinha sido enganada 
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uma vez, não haveria outra, mostrando-se desconfiada da intenção de ambos. A mãe do réu, 

tomada de com-paixão pela mulher ignorante, tentou convencê-la de suas boas intenções. (As 

iniciais, Bernardo Carvalho, Romance, Século XX)   

(87) O sol de final de tarde entrou de repente pelas janelas, com uma curva mais acentuada, 

banhando o interior do avião, avançando pelo chão e pelas poltronas, tomando tudo, primeiro 

as mãos, depois o tronco e finalmente o rosto do psiquiatra, que não fechou os olhos para 

proteger-se da luz, era como se a irradiasse. Por um instante, o avião pareceu estar imóvel no 

ar, e os motores terem parado. O tempo desapareceu. Foi quando começou a falar. Eu tinha 

colocado o dossiê no colo, folheando-o rapidamente. Ele se virou para mim e perguntou se eu 

tinha lido aqueles casos. Me espantei. Respondi que sim; ele riu, disse: " Uma piada, não ". 

Olhei para ele, perplexo. Ele prosseguiu, sorrindo: " É tudo inventa-do ". Fiquei incomodado 

com aquela revelação. Não sabia o que pensar, se estava tentando me confundir, me senti 

sozinho. (As iniciais, Bernardo Carvalho, Romance, Século XX)  

(88) As instruções contêm o nome do navio, a data de chegada, o porto, além dos códigos 

para a retirada da tela e sua liberação na alfândega. Tudo foi minuciosamente organizado. Só 

eu tenho essas informações " Eu disse que era improvável que quem quer que achasse a 

sacola no táxi conseguisse entender do que se tratava. Ele respondeu que não podia correr 

riscos. Perguntei por que então tinha aceitado um risco tão grande (o próprio roubo), por tão 

pouco. Afinal quinhentos mil dólares talvez não valessem o risco de ser 

pego. Foi quando me contou a história de sua vida, eu acho, porque minha cabeça explodia e 

já não me lembro exatamente da ordem das coisas. Era filho de poetas de San Francisco, 

ambos alcoólatras, que o abandonaram ainda criança aos cuidados da avó para irem morar 

numa aldeia de índios no Arizona. Não ouvia falar dos pais havia cinco anos. Sabia que agora 

moravam em San Francisco. (As iniciais, Bernardo Carvalho, Romance, Século XX)  

(89) Houve mais três, com intervalos de dois anos. Não eram meus únicos clientes. Eu tinha 

outros. Não matava todos. Só os que me conheciam e se recusavam a investir de início, até 

serem convencidos. Por isso não desconfiaram logo de mim. Mas com o último, que tive de 

esfaquear, porque reagiu, não precisava [o artigo no jornal dizia que foram tiros; deve ter 

perdido a cabeça], com o último a polícia abriu uma investigação e algumas dúvidas 

acabaram recaindo sobre a firma. Foi quando meu chefe começou a desconfiar que talvez 

todas aquelas mortes tivessem alguma ligação e tomou, embora a princípio de forma velada, a 

defesa da firma, contra mim evidentemente. Descobriram minhas impressões digitais na 

agenda da secretária, o que não queria dizer muita coisa; descobriram cartas de amor que eles 
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endereçavam a mim. Se nada disso me incriminava, tudo me comprometia nesse caso 

imundo. Me prepararam uma armadilha. (As iniciais, Bernardo Carvalho, Romance, Século 

XX)  

(90) Naquela noite, pelo menos, A. estava na defensiva, fazendo-se passar pelo maduro, 

enquanto o irmão, que só conseguia sorrir ao olhar para o namorado zulu, ficava com a pecha 

de temperamental. Depois da nave, passamos ao interior do mosteiro, ao jardim, sempre entre 

as exclamações dos convidados, à exceção do irmão de A, o ex-campeão de tênis, que não 

parecia ver nada na sua frente, a não ser o sulafricano, ou pelo menos não mostrar grande 

interesse pelo que via. Foi quando, inesperadamente, como se fôssemos velhos amigos, o 

zulu me tomou pelas mãos e, num inglês muito afetado, me elegeu como seu guia para o resto 

da casa, depositando disfarçadamente na minha mão, enquanto a segurava e exclamava " 

Venha! Mostre-me o resto desta casa magnífica. (Os bêbados e os sonâmbulos, Bernardo 

Carvalho, Romance, Século XX)   

(91) Depois de toda uma vida trabalhando para alargar e manter sua fortuna, quando afinal 

tinha decidido dedicar seus últimos anos ao que no fundo gostava, seus cavalos e seus 

castelos, o milionário se via obrigado a voltar a ganhar a vida para sobre-viver (assim 

imaginava o administrador), e ainda por cima com uma outra identidade. A ironia não podia 

ser maior. A esta altura, a mesa já tinha parado de falar e acompanhava a história do 

administrador com atenção. Foi quando M. o interrompeu de novo, dessa vez com um aparte 

provo-cativo, com que tentava recuperar as rédeas da noite. Lembrou que os jornais 

sensacionalistas chegaram a levantar a hipótese, que o administrador garantia ser falsa, de que 

o velho escocês e o dançarino de butô já se conhecessem, que o escocês tivesse armado todo 

aquele circo simplesmente porque estava louco de amor pelo dançarino de butô, e não era 

correspondido, e que se sumiu foi mais de vergonha do que de medo de ser preso. (Os 

bêbados e os sonâmbulos, Bernardo Carvalho, Romance, Século XX)  

(92) L. deduziu que D. e o assassino eram a mesma pessoa. ao que parece, D. teria cometido 

um único erro, que só L. sabia, e agora também a sobrinha da anfitriã, e eu pelo que ela me 

contava: ao chegar aqui, precisando de dinheiro, tentara vender a L, e por uma pequena 

fortuna, o acordo de armistício da Batalha de X, uma batalha inventada, segundo L, segundo 

a sobrinha da anfitriã. Foi quando L. pôde comprovar suas suspeitas, deduzindo que D. era 

realmente o assassino de que ouvira falar na televisão. Não perguntei nada a ela. Deixei que 

continuasse falando, e ela contou como de falsário diletante ele havia passado a verdadeiro 

assassino para salvar um amigo. Não perguntei nada. Não posso ter induzido sua história. (Os 
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bêbados e os sonâmbulos, Bernardo Carvalho, Romance, Século XX)  

(93) Durante anos ele gastou a maior parte dos lucros que havia obtido com os melhores 

investimentos, graças ao seu discernimento financeiro, sem nunca tocar no patrimônio inicial. 

Mas só até ser pego de surpresa pela crise de 19.., quando teve todos os seus esforços 

administrativos varridos pela onda de pânico das bolsas de todo o mundo e, comprometido 

com o financiamento de vários projetos médicos e científicos, viu-se obrigado por fim a tocar 

na parte sagrada. Foi o passo em falso. Em poucos meses, um terço da fortuna tinha sido 

dilapidado. E foi quando o cliente desaparecido reapareceu. Mas só para o advoga-do. Como 

se durante todos aqueles anos desaparecido ele tivesse ficado à espreita, a observar o que o 

advogado faria com seu dinheiro, esperando o passo em falso para reaparecer. Aquela crise 

que derrubou as bolsas de todo o mundo tinha estourado menos de um ano antes do jantar em 

E. (Os bêbados e os sonâmbulos, Bernardo Carvalho, Romance, Século XX)  

(94) Como sempre nessas ocasiões, o assassino acabou sendo descoberto, e ao se refugiar 

aqui, o próximo país a cair, cometeu o seu único erro: tentou vender, logo ao chegar, porque 

precisava de dinheiro, o acordo de armistício da Batalha de X, uma batalha inventada, 

segundo L, segundo a sobrinha da anfitriã, e foi quando L. pôde comprovar sua suspeita de 

que D. só podia ser o assassino de que ouvira falar na televisão. Porque se era falsário, e tinha 

acabado de chegar, só podia ser também o assassino. "Só que a Batalha de X. existiu 

realmente ", eu retruquei, perplexo diante da ignorância da sobrinha da anfitriã. Saí dali para 

o jardim à procura de um pouco de ar, sufocado pela claustrofobia daquela história que a tudo 

se referia e tudo englobava. (Os bêbados e os sonâmbulos, Bernardo Carvalho, Romance, 

Século XX)  

(95) E de repente, ainda sem que ela percebesse, também seus ouvintes, um por um, foram se 

levantando por causa do vento, enquanto ela seguia explicando à jovem cantora. Primeiro o 

neurocirurgião, depois a mulher que havia perdido o filho no desastre de avião, depois o 

marido e, por fim, quando a antropóloga fez uma pausa, parecendo ter chegado ao final de 

sua aula, a própria cantora pediu licença e partiu, deixando-nos nós dois a 

sós. Foi quando me virei para ela e, olhando na direção de D, que estava sentado ao lado da 

anfitriã a outra mesa mais adiante, perguntei se ela o conhecia. " É uma vítima do fim do 

capitalismo ", disse, como se falasse pela boca da irmã guerrilheira e morta, mas logo 

começou a rir, e eu também, aquele riso cansado que não deixava dúvidas quanto à sua 

identidade - que era ela mesma, a antropóloga, quem estava falando - e que contaminava 

quem estivesse por perto. (Os bêbados e os sonâmbulos, Bernardo Carvalho, Romance, 
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Século XX)  

(96) " A história não acaba aí ". Disse que D. nunca mais viu ou falou com a moça, 

acreditando que um dia abriria o jornal e leria o anúncio da sua morte, mas que, em vez disso, 

deparou-se anos depois, totalmente por acaso e para sua surpresa, com ela saudável, 

acompanhada de outro homem, e ao se informar descobriu que, também sem explicações, 

assim como ele a tinha abandonado, ela havia ficado curada, e se casado. " Foi quando ele 

decidiu vir para cá, para esquecer ", disse a antropóloga, já sem o menor sinal de que pudesse 

começar a rir, esgotada, e já sem achar graça ou me acompanhar quando eu mesmo explodi 

numa gargalhada e perguntei quem tinha lhe contado aquela história. " É tudo sugestão e 

invenção! Sei de quem você está falando ", eu exclamei, sempre rindo. Mas ela realmente não 

achava mais a menor graça. (Os bêbados e os sonâmbulos, Bernardo Carvalho, Romance, 

Século XX)  

(97) Quase de manhã, a brisa dos morros, cheia de perfume silvestre restituíra-lhe a calma e 

ela adormecera. ao despertar com o movimento do pai que seguia para a " Varjota ", ocorrera-

lhe uma idéia. " E se eu pedir a ajuda de Amparinho " Dulce ouviu o estalo de ramos secos 

que se partiam. Querendo confundir Amparo, escondeu-se no muro de pedra. A amiga parou 

a alguns passos, e, não encontrando ninguém, decidiu-se a voltar. Foi quando enxergou um 

lenço prêso entre os canapus. - Ela não veio - disse alto, de propósito. E depois de um 

momento de expectativa: - Nesse caso vou-me embora. Dulce saiu rindo do esconderijo: - 

Precisava tanto ver-te! - E para isso te ocultavas? - perguntou Maria do Am-paro, entregando-

lhe o lenço. - Queria surpreender-te. Sorriram: os cabelos soltos, os olhos transparentes pela 

claridade difusa da manhã. - Viste Raul? Chegou ontem, de sedã, imagina. (Somos todos 

inocentes, Orlando Geraldo Rego de Carvalho, Romance, Século XX)   

(98) Dulce calou-se para reunir as fôrças. - ele se zangaria se eu rogasse.. A amiga 

compreendeu a alusão e, pondo o braço em redor de Dulce, fitou-a carinhosamente. - Ele te 

levará à festa, se tu pedires. Talvez assim se possa ajeitar a situação. Dulce não se conteve: - 

Juras? - Como posso jurar, bobinha? - perguntou Maria sorridente. Mas conheço papai: ele te 

aprecia e não te decepcionará. As duas jovens abraçaram-se comovidas e se ergueram 

rapidamente. Convinha falar ao juiz antes da audiência. Foi quando ouviram passos. - É ele! 

- murmurou Amparo, apontando Raul que se aproximava. Antes de terminar o curso de 

medicina, Raul prometera-se que logo chegasse a Oeiras passearia nas ruínas da cadeia velha, 

para recordar a infância e suas brincadeiras. - Vamos, que já nos viu - e Amparo puxou 

nervosa-mente a saia de Dulce. Saíram a correr, tropeçando nas pedras escuras e se 
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prendendo no entrançado das jitiranas. Raul, que gostava de tímidas, pôs-se a rir alegremente. 

(Somos todos inocentes, Orlando Geraldo Rego de Carvalho, Romance, Século XX)  

(99) Outros instantes sabia que estava no jardim, pondo estrume nas laranjeiras que iria levar 

para a fazenda. Numa tarde de chuva, essa impressão aumentou. O tempo escurecera: trovões 

abalavam a terra, e o vento zunia no telhado. Dulce enrolou-se nos lençóis, a fim de 

resguardar-se dos respingos, e cobriu o rosto. De súbito veio-lhe a sensação de que alguém a 

espiava, para em seguida sentar-se sobre o ventre. Quis erguer-se, mas ficou sem ação, 

paralisada de mêdo. O estômago doía, revolvendo-se em náuseas. Foi quando D. Odete 

entrou no quarto. - Não quer merendar, minha filha? - perguntou. E ao vê-la encoberta: - Está 

feito marmota? Dulce levantou-se tremendo e saiu. Outra vez, estando de bruços no peitoril 

que dá para o jardim, ficou a observar as rosas com a mesma expressão se-rena com que José 

costumava fazê-lo. E novamente sentiu-o perto, e sua lembrança a enterneceu. (Somos todos 

inocentes, Orlando Geraldo Rego de Carvalho, Romance, Século XX)  

(100) Mas ela não, que não ia deixá-lo morrer. * Que atentação! - exclamou para si, 

nervosamente. E à negra que a aguardava no corredor: - Tome aqui, Aninha. Hoje está que é 

ver o demônio. Alegou que não pariu, para esta canja. E paçoca eu não dou. D. Nini limpou 

as mãos no avental da preta e dirigiu-se resolutamente para o próprio quarto. Ia recolher-se, a 

fim de não ouvir os resmungos do sogro: era êsse um dos dias em que tudo a 

irritava. Foi quando ouviu alguém subindo as escadas. A madeira rangia a seus pés. - É você, 

meu filho? - perguntou ela admirada, aproximando-se. - Não gostou do " Junco "? O jovem 

beijou-a na face, friamente. - Então a senhora não sabe? - inquiriu, também surpreso. - O 

Velho mandou chamar-me. A senhora afastou-se: - Éle já não me deixa governar e agora me 

oculta até isso! (Somos todos inocentes, Orlando Geraldo Rego de Carvalho, Romance, 

Século XX)  

(101) Tornava a fechar os olhos para manter o equilíbrio. Houve uma noite em que o frio do 

pólo norte lhe entrou pelos pés. Estava esquiando nas montanhas da Finlândia. Descendo.. 

descendo.. Sentiu o gelo subir-lhe pelas pernas, tomar os joelhos, as coxas, o estômago. E 

começou o bate-bate de dentes. Ouviu a exclamação do Anjo: " Valha-me Deus " O frio 

estava quase chegando ao coração. Ouviu a nave dando o apito da partida, no cais de 

Helsinki. Foi quando o Anjo ali ao lado, numa aflição desesperada, também tirou a roupa. E 

se deitou nua na mesma esteira. Já não o esfregava com pano molhado, mas com as mãos e os 

peitos, as coxas e a cara. O Anjo soprava-lhe o rosto. E era um sopro morno. O Anjo apertou-

lhe as bochechas e soprou dentro de sua boca, várias vezes, devagarinho. " Vai ficar bom " " 
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Vai ficar bom " (Suomi, Paulo de Carvalho Neto, Romance, Século XX)  

(102) Aceite minha camisa safári. Faço questão! - Oh, Amigo, então lhe dou minha calça de 

lembrança. - No quinto dia, esquecera o chapéu-do-panamá nalguma parte. - Mas eu nunca 

esqueço nada. - Má sorte. Caminhando e caminhando com o Índio, e de povoado em 

povoado, para chegarem a Paraíso. No sexto dia descansaram porque Índio Paraíba falou que 

Deus descansou no sexto dia. - Não foi no sétimo? O descanso foi dentro de outro boteco, 

comendo e bebendo do dinheiro da indenização. Uma bruta feijoada. Aí foi quando se 

permutaram novas prendas, as botas russas pelas sandálias nordestinas. No sétimo dia, Paavo 

estava nu. Índio propôs: - Passa a grana que resta porque vou lhe comprar um cavalo. Se 

quisesse chegar a Paraíso. - Vou com você comprar. - Não se meta. Se vissem sua estampa de 

gringo, iriam cobrar os olhos da cara. Índio partiu sozinho, levando a roupa safári e as botas 

russas num embrulho. Paavo se recostou num tronco, comendo os bagos de uma jaca. (Suomi, 

Paulo de Carvalho Neto, Romance, Século XX)  

(103) Um colchão salpicado de manchinhas de sangue e o galo escondendo-se da sanha 

faminta do pau-sequense. De medo, uma vez até entrara na fronha do travesseiro de Zoca e aí 

ficara a noite inteira, encolhidinho. Foi quando a Zoca disse: - Você tornou a encher o 

travesseiro, irmã? Tá cheinho, tá gostoso.. E cheiroso. No dia seguinte, quase não pôde subir 

à cumeeira com a pata quebrada. E de lá de cima cagou certinho na cabeça da Zoca. Apanhou 

o capricho e sempre que podia.. paf! No tempo do Viking os cachorros latiam.. cadê os 

cachorros? A velha lembrou-se de Esqueleto, subitamente. (Suomi, Paulo de Carvalho Neto, 

Romance, Século XX)  

(104) Ela baixou a vista encabulada. Ele nunca tinha pedido isso antes. Ela não tinha como 

negar. Pensava que depois do casamento eles nunca mais iam fazer aquilo. Tinha até 

saudades, mas estava conformada. Afinal, aquilo era pra ser feito com a branca de agora em 

diante. Tanto que deixara de tomar o chá que fazia com que ela não ficasse prenhe. Dessa vez 

estava sem chá e sem nada. Mas não tinha como dizer não. De vista baixa ela foi 

desabotoando a blusa, a saia. Tirou tudo como ele queria. Foi quando ele disse: - Vem cá. 

Vem minha preta fazendo com que ela tremesse. O corpo reluzente e bem torneado da negra 

foi se mo-vendo até o homem, que agora se distraía em lhe soltar os cabelos. Ela estava 

deitada de mau jeito, por cima do próprio braço, quando ele abriu a braguilha deixando que 

ela sentisse aquela ferramenta volumosa, enorme, cheia de sangue. Puxou a mão dela fazendo 

com que tomasse posse novamente do que tinha sido seu. Afogou o nariz no seu pescoço 

(Inimigas íntimas, Joyce Cavalvante, Romance, Século XX)   
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(105) Vermelho, gordo, com cheiro ruim de charuto. Não queria, mas ele já estava com a 

espingarda do lado de fora, dura, pronta pra fazer. Sem largá-la, virou por cima, botando ela 

por baixo, com as saias levantadas. Rita virou o rosto para o lado e fechou os olhos cheia de 

raiva. Era diferente das outras vezes que tinha feito com o patrão. Rezava. Minha Nossa 

Senhora. Valei-me. Nessa hora o homem já tinha botado dentro e começava a se 

mexer, foi quando ela começou a fazer o que ninguém nunca tinha lhe ensinado, nem ela 

nunca tinha feito antes, e que por talvez força do medo conseguiu fazer. A repulsa, quem 

sabe, fechou suas portas pra que aquele indivíduo não entrasse. Era mestiça de índio com 

negro, e não se sabe de que lado herdou o poder de conseguir fazer isso: apertou seu anel 

vaginal, e não é toda mulher que consegue fazer isso. Fazer isso de um jeito que machuque e 

deixe o homem pedindo clemência. (Inimigas íntimas, Joyce Cavalvante, Romance, Século 

XX)  

(106) Ela garantiu que não. Garantiu que tomou o maior cuidado. Que aproveitou a hora da 

sesta dos meganhas, o meio-dia, quando o sol tá tão quente que ninguém se aventura a pôr os 

pés no olho da rua. Foi nessa hora que veio. Suando, se derretendo, mas cumpriu o que sua 

amizade mandava. A medida que ia falando, o homem parecia ir se avivando. Melhorando. 

Depois do chá, então, nem se fala. Até se sentar na rede ele se sentou. Foi quando ela contou 

da morte do Getúlio, novidade que ele ainda não sabia. Viu Amaury se encrespar. Teve o 

maior trabalho para convencê-lo a não ir pra rua lutar e provocar os adversários getulistas. - 

Cadê meu facão? E agora que vou furar de um por um desses bostas que tão dizendo que a 

gente da UDN é frouxo - disse ele exaltado. - Se acalme, seu Amaury. Tome juízo. Sair daqui 

é pior. Deixa as coisas se acalmarem. Acho até que é por isso (Inimigas íntimas, Joyce 

Cavalvante, Romance, Século XX)  

(107) E essa briga é das boas. Amaury foi se levantando e apertando os cós das calças com a 

cordinha que trazia na cintura. Estava se arrumando pra sair. Rita calou-se, pois não era de 

discutir com homem. Tinha vontade de perguntar onde ele ia, mas não fez. Já sabia a 

resposta. Ele, primeiro, foi urinar. Já estava escurecendo. Abriu a porta devagarinho, 

espreitando se tinha alguém do lado de fora que pudesse vê-lo. Botou o corpo fora da cabana 

se encostando pelas paredes. Foi quando sentiu um passamento e caiu. Deu uma trabalheira 

pra Rita que, apesar da barriga, conseguiu arrastá-lo pra dentro, deixando-o estendi-do no 

chão da cabana. Mais tarde ela fez um outro chá pra reanimá-lo. Ficou cuidando dele por 

mais ou menos duas semanas. Ele foi se restabelecendo e gostando dos cuidados, dos 

assuntos, aprendendo os conhecimentos dela, ela ouvindo as violentas histórias de guerras 
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políticas que ele contava pra se gabar. Essas histórias ajudavam a passar o tempo. (Inimigas 

íntimas, Joyce Cavalvante, Romance, Século XX)  

(108) Por um descuido arquitetônico, uma incansável corrente de ar resolveu trabalhar com 

pontualidade matutina entre o estábulo e a janela da saleta. Como parecia correr numa só 

direção, com certeza purificava os bichos e em contrapartida entupia a saleta dos dominicanos 

com o odor dos animais. Camilo e Carlo sempre amanheciam nauseados. Em vão buscavam 

uma causa alimentar. Foi este cheiro que levou a Eminência a desenhar uma vaca, gorda e 

pesada, em seu pensamento, daí nascendo a idéia da vaca mesmo. A idéia do leite 

propriamente dita ocorreu num segundo estágio imaginativo. Foi quando o cardeal perguntou 

a si mesmo se a abadessa estaria presente no instante do grito. Não seria a própria abadessa 

quem teria gritado? Aí sim, objetos e sentidos se associaram em idéia, se organizaram em 

imaginação. Odor mais vaca mais tetas mais abadessa igual a leite. Leite. Papa. Grito. Até os 

diminutos sonhos são capazes de alterar as pequenas mentes. (A Guerra das Imaginações, 

Doc Comparato, Romance, Século XX)   

(109) Foi tão potente que o passarinho pensou que já tinha se chocado contra a cúpula. Por 

segundos adquiriu a humana capacidade de viver e sentir por antecipação um acontecimento. 

Previu e sentiu um choque imaginário. Humanizou-se por um instante, antes de se chocar 

contra o mármore. Morreu massacrado, porém evolucionado na es-cala animal e anímica. O 

passarinho prosseguia no seu vôo suicida. Nem piava. O choque parecia inevitável. A cúpula 

se aproximava e nada era capaz de detê-lo. Como se sabe, os passarinhos não possuem anjos 

da guarda. Foi quando eclodiu a onda sonora. Um mugido gigantesco nasceu em espanto das 

gargantas dos dezoito noviços. Nasceu no preciso instante em que Filippo, apontando sua 

varinha de professor para a figura angelical pintada num painel de couro, afirmou que: como 

todos poderiam ver na pintura, os anjos tinham asas, portanto penas, também auréolas de luz, 

coloridas de acordo com sua legião, e que os anjos, na maioria das vezes, possuíam órgãos 

genitais! Silêncio! Por favor! Atenção, noviços! (A Guerra das Imaginações, Doc 

Comparato, Romance, Século XX)  

(110) Queria demonstrar aos anjos que tinha autorização para ali estar. Glória! Gloria in 

Terris! Senhor! Fui o escolhido! Deo Gracias! Aquele marcado por Deus para revelar o Seu 

Horto! Encontrei o Paraíso Terrestre! Filippo chorou, atingido como imaginava estar pela 

graça e magnificência do Divino. E os anjos bateram os pés levantando uma fina poeira rosa 

que nasceu da areia quente. Em ritmada cadência e emitindo compassados sons em uníssono, 

aproximaram-se tímidos e curiosos. Filippo se ajoelhou e fechou os olhos em sinal de 
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respeito. Foi quando um serafim, anjo vermelho, se acercou do corpo agônico de Francesco e 

expressou piedade através de uma algaravia indecifrável e alegre. Serafim! Magnífico 

serafim! Sei que a língua que falam é incompreensível aos humanos. Veja o anel! Sou o 

representante de Sua Santidade o papa Pio III, sou também um servo do Senhor! 

Esplendoroso Anjo! Rogo que com seus poderes celestiais restitua a vida do meu sobrinho 

Francesco! Alguns anjos também ajoelharam, esticaram suas mãos imitando seu gesto e 

sorriram com tanta infantilidade. (A Guerra das Imaginações, Doc Comparato, Romance, 

Século XX)  

(111) Ele, homem de força descomunal, que matara um padre em Segóvia, durante a Guerra 

Civil, que arrancara com as mãos nuas um trilho da Estrada de Ferro da Central do Brasil, ele 

que conseguira roubar um boi destinado ao abate do Matadouro de Mendes, precisaria testar a 

sua habilidade na arte de tourear e, contraditória mas improvavelmente, demonstrar a 

ferocidade do #73 r boi que roubara e destinara à glória de ser a maior das principais atrações 

do Gran Circo Tauromaníaco El Asombro de Damasco. Foi quando apareceu, rondando a 

esfarrapada lona que se recusava a obedecer às enferrujadas roldanas que eram patrimônio da 

trupe, a figura magra, ossuda e descalça de Francisco de Assis Rodano. Passara uma 

temporada na casa de sua tia, no Rio, trazia na sacola alguns discos complicados cujas 

músicas não interessavam a ninguém, e um prospecto mal impresso com as aventuras de um 

tal Longinus. Viera a pé, da Tijuca, no Rio, até Rodeio, seguindo o mesmo itinerário dos 

trilhos da Central do Brasil. (O piano e a orquestra, Carlos Heitor Cony, Romance, Século 

XX)   

(112) De repente, ela ouviu o rufar dos tambores, depois rajadas de metralhadoras e atirou-se 

ao mar, o soldado também, mas apenas ela se salvou: os pescadores levaram-na num 

barquinho muito branco. Foi quando acordei, gritando: não, não. Entrou, então, o homem de 

branco, o médico magrinho, mais para baixo, habitualmente de gestos delicados e voz mansa. 

Tomou meu pulso, tirou a pressão e auscultou, agora tranqüilo, as batidas do meu coração. 

Ordenou à enfermeira gorda, que parecia mais branquela que de costume, que me aplicasse 

uma injeção, não disse qual, ela sabia de cor e salteado: estava anotada na ficha. Sabia que ia 

dormir. (Vila Nova da Rainha Doida, Guido Guerra, Conto, Século XX)   
 

(113) Ele vai divertir-se, garanto. E desapareceu na primeira porta. Deucalião esgueirou-se c 

partiu também. Na rua voltou-se: a casa lá estava, sob a chuva fina, parecendo um navio 

branco, um barco de esperança, bem diferente do Acarajé que o trouxera de volta ao Recife. 

D. Josefina, contratada pelo então negociante de secos e molhados para administrar a sua casa 
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de solteirão - um antigo sobrado da rua Augusta - tornou-se a sua amante, e o nascimento 

imprevisto de Alfreda obrigou-os a legalizar a vida marital. Foi quando o português 

contratou uma governanta (desprovida de encantos e juventude) para iniciar a patroa em 

algum saber e aleitar a pirralha com o condensado importado. Alfreda educou-se envolvida 

em ma-lhas de caprichos e vontades, cresceu, pode-se dizer, nos joelhos dos patrícios do pai, 

que freqüentavam o antigo sobrado, cercando uma velha mesa de vinho e queijos 

estrangeiros. (O Burro de Ouro, Gastão de Holanda, Romance, Século XX)   

(114) Temerosos de roubos e assaltos escondiam-no como lhes era possível, guardavam-no 

como se guardassem a própria vida. Por outro lado, a imaginação despertava-lhes a suspeita 

de que suas moedas não estavam garantidas debaixo do colchão, por trás do armário ou embo 

- Albano Nuno Varela, certa vez, a procura de uma cabra que se extraviara, viu-se perdido no 

matagal. Já desinteressado da cabra, que teria sido comida pela onça, andou a tarde inteira, no 

intuito de orientar-se, reencontrar o caminho do sítio. Foi quando, repentinamente, deu com 

o Ambrósio. Ambrósio ali? Tinham-no como morto, ou como rico, conforme os pareceres. 

Havia anos Ambrósio saíra a garimpar. Gabava-se de ter experiências, adquiridas nas 

minerações da província das Gerais. E agora ali, uma carcaça do que fora, seminu, banhado 

em sujo e suor, uma figura de gente que às certas horas da noite causaria até assombração. - 

Mas Ambrósio, isto é vida? Estás transformado num bicho, um bicho andrajoso. (Espaço 

terrestre, Gilvan Lemos, Romance, Século XX)   

(115) Não passava, mesmo, de um garoto. Qualquer adulto não teria se arriscado pela 

segunda vez com Cristal. Deu uma de otário. Entregou-se. Foi lá, recebeu dinheiro das mãos 

armadas para exterminá-lo. E, pior do que isso, arrastou o pobre do Fumaça. Por onde andaria 

o crioulinho de olhar assustado e que tanto acreditava nele? Tentava recompor o quadro por 

inteiro, desde o momento em que o branco risonho lhe dera a joelhada no rosto. Havia um 

hiato. Naturalmente, quando desmaiou. Daí em diante não se recorda. Foi quando sumiram 

com Fumaça. Acabaram de vez com ele ou estaria em outro lugar daquele casarão? A sede 

continuava a dominá-lo. Por mais que desviasse a atenção, sentia a língua seca, a garganta 

ardendo. Ouviu vozes, risos, animou-se. Pediria um pouco d' água. Fosse a quem fosse. Não 

ia agüentar por mais tempo. Incrível como aquela sensação o dominava. Jamais desejara tão 

ardentemente um pouco d' água. (Infância dos Mortos, José Pixote Louzeiro, Romance, 

Século XX)   

(116) As senhoras espiavam pelas venezianas, pelas frestas das janelas. O afilhado do doutor 

es-tendeu, na ponta do pescoço fino, a sua cara de cavalo branco, com os dentes de fora. Os 
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garotos, circunspectos, enrolavam os fios dos papagaios, e assistiam, encostados aos muros.. 

Os cachorros pulavam por cima da sua sombra, abanando a cauda e latindo. As galinhas 

corriam, cheias de pintos. O carro do Hospício parou na esquina, para levar a doida. E os 

homens cercavam-na, correndo de uma calçada para a outra. Foi quando despontou do chão, 

lá em cima, a velha Mariana, com os seus cabelos cinzentos muito mal enrolados, andando 

sem pressa, entre aquele tumulto - uma ponta do avental em cima dos olhos, enxugando as 

lágrimas, sem movimento. Assim de cara coberta, humilhada e trágica, ela descia a rua, atrás 

da filha doida - sem olhar, entregue ao instinto de seus pés escuros e fortes, que assentavam 

vigorosos nas pedras e na terra. (Olhinhos de Gato, Cecília Meireles, Autobiografia, Século 

XX)  

(117) Acamparam na mistura de retirantes flagelados, em desordem, cada qual procurando 

uma nesga de chão desocupado. A fauna presente, em virtude do zunzum inartístico, olhou 

repreensiva aquela multidão de pés-rapado. Nesse ínterim baixou outra revoada de surucuás, 

arirambas, pica-paus, cujubins, aracuans, inhambus, macuauas, frangos d' água, maçaricos, 

piaçocas, garças, arapapás, colhereiras, cararás, guarás, maguaris, jaburus, tuiú-tuiús, 

gaivotas, mergulhões. Arrearam com o rumor seco do fechar dum grande 

leque. Foi quando o alto das clareiras se encheram de frêmitos, lembrando minúsculos 

aviões. Aviões que não excediam de sete a vinte e um centímetros, meio verdes, meio 

dourados, cujas asas, em trepidante agitação, ninguém via. Adivinhavam-se. Deslocando-se 

de bicos em riste e de novo chumbando-se no ar, embora o delírio eletrônico das asas 

continuasse o movimento, pareciam numerosa flotilha de aeroplanos egressa de alguma 

Liliput. (Os Igaraunas, Raimundo de Morais, Romance, Século XX)   

(118) Este caiu por terra. A serpente o envolveu então nas suas roscas pode-rosas, apertou-o 

diabolicamente naqueles anéis de aço, quebrou--lhe os ossos, reduziu-lhe o corpo a uma posta 

mole de carne, e principiou a babá-10 com a gosma abundante e lubrificadora do seu uso a 

fim de engoli-lo lenta e voluptuosamente. Foi quando João Cabeludo, fazendo pontaria com 

a espingarda, atirou certo na cabeça da sucuriju. A bala esmigalhou o crânio com tal precisão 

que a serpente logo se desenrolou da árvore e tombou morta. - Estamos hoje de sorte, 

resmungou o mariscador. É peixe muito e carne muita. Aproximou-se dos combatentes. A 

cobra era enorme, o paquiderme igualmente. - Me admira, observou o tapuio, é a anta por 

aqui a estas horas. (Os Igaraunas, Raimundo de Morais, Romance, Século XX)   

(119) Bateu na porta. A aldrava da cela não resistiu e anunciou a hora. D. Maria, 

acompanhada de senha, alcoviteira matrona, já vestida em manto soturno, começou a 
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escapulir pelo retiro. As pegadas tinham que ser suaves já que a noite era sossegada de 

tormentas. Não é rigor dizer que suas mãos tremiam e suavam, que seu corpo transpirava um 

outro corpo, que seu mundo, mais uma vez, despencava no encantamento. Foi quando ela 

pensou numa conclusão lógica: " não é a primeira vez ". E tudo foi ficando fácil na astúcia 

entornando compostura dos ingredientes do sabor. Não demorou muito uma vez que a 

cobertura estava completa. Frei Simão acendeu uma vela, a vela se propagou pelo corredor 

dos visitantes ilustres, os visitantes ilustres iam ao banheiro, quando necessitados durante a 

noite, as escadas eram longas mas não compridas, a carruagem estava atrelada e a partida foi 

feita a pé. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(120) Seus olhos, vesgos e miúdos, iam acompanhando as antenas do instrumento. Para Oeste 

ou Leste, já que os pontos cardeais estavam ocupados de Norte a Sul. Assim, não vou 

ascender, continuou confabulando. Abrindo com cuidado os botões de sua batina lustrada 

também abriu o armário escondido atrás do oratório e, num gesto automático, se serviu de um 

gole de aguardente. Até que o frango ao molho pardo estava bom e eu me 

aporrinhando. Foi quando a bruxa diábola se lhe entrou pela testa. Tenho trinta e seis anos, 

engajado, a serviço de Deus, desde os quinze, tenho um físico de merda, saúde que só 

continua se for envolvida de conforto, meu rodapé vai ser a gota se não cuidada, nunca toquei 

o corpo de qualque - mulher, só punhetavelmente, e se esse porra do Ministro Pombal aperta 

o cerco contra os jesuítas. Estou e estarei feudo. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, 

Século XX)  

(121) A Cidade do Porto é grande princesa. Desmontamos ontem à noite com vento forte e 

ríspido. Quando subi para meu quarto numa pousada confortável me enrolei em cobertor 

sentado numa cadeira e debruçado na mesa tosca. Pedi ao criado jarra de vinho da região e 

dois cálices de cristal fino. Um para te brindar doçura e o outro para me acolheres ninfa das 

sobrancelhas negras. Foi quando me veio à lembrança o gosto de nossos hálitos naqueles 

últimos encontros em Esposente. Por que o hálito não é cheiro e sim gosto aéreo. Não me 

lembro do que mais foi me lembrado pois logo adormeci levado para a cama macia por 

Craveiro. Mas sonhei que não nos falávamos nos halitávamos de tantos beijos.. Agora já 

quase sol a pino estou esperando o atrelar da posta e a chegada da bagagem pesada. Pergunto 

a Ferrão quanto tempo ainda para tudo ficar pronto. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, 

Século XX) 

(122) Os muros das construções pareciam andaimes. Nada começava nem terminava naquela 

vila. As falas ocas, os gestos parados, a catástrofe dos buracos. Então, pediu, ainda aguado de 
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suor, que o peixe Remora, que significa demora, o fisgasse desse seu tormento. Mas nada 

aconteceu em seu passo de besta. Nem o sólido da terra, nem o líquido das águas, o 

içavam. Foi quando, já esfacelado, olhou para o ar e sentiu num arrepio o vôo esparso do 

pássaro Roca. Foi bicado por tal ave que lhe murmurou: " eu te levanto se te esqueces da tua 

romaria ". Lembra-se o marquês, em dúbia memória distante, ainda ouvir o eco daquele 

pilrar: " a vida é um sopro ". Quando acordado, já dia aceso, por Craveiro, foi logo pedindo 

vinho e alimento. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(123) Se vós me permitis Excelência, numa das últimas travessias que por aqui fiz, e só 

estando, encontrei-me com duas já no ocaso da noite. A primeira me chamou de broxa, 

velhusco, riu sem dentes e disse que de vida tinha muito pouco tempo. Fulo, fui a seu encalço 

já que ela passava como vespa pelas traves do bosque. Cansado, parei da 

perseguição, foi quando ela, de mansinho, tentou introduzir o cabo da vassoura em meu ânus. 

- A gargalhada foi geral, enquanto Craveiro ia dizendo - a bruxa te enrabou. Mas e a outra 

Ferrão? Ele olhou para o marquês piscando o olho sem ser o do poeta - essa era tão boa de 

linda que depois de tudo desmaiei sobre ela. Quando acordei de tais delícias e me virei para 

outra vez agafrá-la se tinha transformado em ursa mansa. Por isso Zêzere é apenas um pano 

de cena. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(124) Queria entrar cavalgando naquela cidade. E, munido de binóculo, deparou com a 

monumental construção. O Convento não está em Mafra. Mafra é que está no Convento. 

Sonho imponente, feito e refeito por reis em que as cortes não estão nele mas ele nas cortes. 

A fatalidade arquitetada abrigando o destino da arquitetura. Meu eu não está em mim. Um em 

mim é que abriga meu eu. Parou de divagar Manoel Henriques. Foi quando teve o presságio 

que nunca chegaria à Lisboa, tão perto, ao lado, ao salto de suas botas, ao grito de sua 

vontade. Tão perto que a afagaria estendendo seus braços. O Convento: duzentos metros de 

pedras frontais. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(125) Quarenta mil metros de área construída, quatro mil e quinhentas janelas e portas, 

oitocentas e oitenta salas, cento e cinqüenta mil livros agachados em sua biblioteca, sete 

torres e torreões com setenta metros de altura, quinze capelas e não sei quantas velas de 

milhões de lamparinas clareando os trezentos e vinte corre-dores labirintos.. Os sinos 

começaram a tocar. Não era Vésper, a estrela das dúvidas, ainda olhou para o céu encoberto o 

marquês, mas, talvez, as vésperas do final do dia rugindo de dentro daquela cloaca 

colossal. Foi quando, sentindo o ar de preocupação do marquês, Craveiro, sempre atento, 

emparelhou dizendo tardar o recolhimento à estalagem. - Como se chama - retrucou o nobre - 
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tu que tens uma ostra na cabeça cerebral. - Estalagem dos Arrepios, mestre. A mais asseada 

de Mafra. -Depois do Convento? -Antes, Senhor, porque ela é mais antiga do que a 

antiguidade. O mundo do escritor é diferente do autor. (Mão de Luva, Paulo Novaes, 

Romance, Século XX)  

(126) Depois, acendeu cigarro que lhe vinha de Calcutá, uni aroma que lhe chegava do Tibete 

e perfume imigrado da corte de Luiz xV. Seu retiro tinha se rompido conto se unia ilha 

geográfica fosse redescoberta na rota, no rumo, de voltar a trepar com os acidentes atestados 

nos mapas dos descobrimentos. Se virou e viu Domingas repleta em seu natural. Afinal, era 

isso que Maria queria olhar, há muito tempo, desde o hálito sadio aos dentes brancos 

formados na boca lanhada por lábios carnudos. Foi quando as duas, a megera indomável e a 

rainha que não o era, se entrelaçaram esfregando o contento contentamento de se gozarem 

lésbicas. No tarde da noite, D. Maria descobriu que nas nádegas roliças de Domingas existia, 

também, uma pinta peluda e no côncavo daqueles seios enormes unia verruga pronta a ser 

lambida. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(127 – 128) Um simples movimento abriu o abrigo pobre, abandonado e nem por tanto 

singelo. O espaço de mínimo pequeno era imenso ao mesmo tempo. Sentaram num degrau 

antes de, rastejando, se introduzirem nas pedras frias do diásculo, da vertente nobre das 

arquibancadas tanto dos teatros gregos da época de Péricles como das arenas da Roma 

romântica de Césares, Agripos e Tibérios. Só as máscaras faltavam no apogeu grego e as 

feras faltariam no ápice romano. Foi quando D. Maria disse, lubrificando os lábios: - me 

penetra Manoel. Foi quando ele falou: - me liberta Maria. Os cestos do convescote foram 

recolhidos pelos aponta-dores. Ela montou por ele ajudada e ele montado por si mesmo 

desajudado. Chegou o Rei, D. José, à Quinta dos Távoras para seus deleites extraconjugais 

com uma mulher raquítica e frustrada, D. Tereza de Távora Lorena. Ficou, então, a Princesa 

Maria encurralada. Por aquelas bandas não dava mais. O que a fez voltar para Lisboa. (Mão 

de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(129) Eram igual fantoches, imitando marionetes, subindo num palco onde, enlaçados por 

cordas, sumiam no subsolo. A marquesa tinha sido enforcada com seios nus, amostrados, jã 

que a túnica preta se lhe abria o colo lácteo de seu amor pela pátria. Seus dois filhos e o 

marido, despojados de espadas e babados, olhavam um crucifixo reposto em suas mãos e 

gritavam como se a voz fosse a última fonética antes que os degolassem. Foi quando a turba 

começou a se encostar entre si. O frio da morte individual que viam se lhes provocava calor 

da vida que existia entre eles. Os seres humanos, quando não lutam, não suportam ver vidas 
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condenadas por outros se fragmentando. Uma a uma. Não existem martírios coletivos, senão, 

não teríamos santos individuais. O sofrimento de qualquer ser humano é sempre dignificado 

por identidade, quer punida ou absolvida. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século 

XX)  

(130) Mulheres histéricas, crianças estupefatas e homens irados, começaram a andar contra 

aquelas catapultas da morte montadas naquele patíbulo imundo. Gritos de chega se ouviam 

enquanto todos avançavam para o cenário da execução. O arauto da punição recolheu seu 

pergaminho escrito em letras góticas. Se proclamasse mais uma sentença seria morto. Os 

carrascos, sem saberem o que fazer, começaram a descer as escadas bambas do pátio das 

sombras. Cordas encolhiam-se de tão danificadas pelo uso mortífero. Já a guarda, tanto a pé 

como montada, agitava-se para conter o povo. Foi quando o capitão Anibal Severo, 

encarregado da ordem, puxando a espada decidiu - ou se abandona agora o recinto ou vamos 

ser massacrados. - Com manobra esperta, rápida, embarcou as outras duas vítimas que 

faltavam, o Duque de Aveiro e o Conde de Autoguia, nas carroças dos condenados e, em 

largo galope, os levou para as portas da prisão do Junqueira. (Mão de Luva, Paulo Novaes, 

Romance, Século XX)  

(131) Assim quis o destino. - Fui eu que te disse isso, perto de Marra - sussurrou a Princesa. 

E, em gesto abdicado, colocou ao pescoço de Manoel Henriques uma cruz de ouro que no 

reverso, mostrado com os dedos trêmulos, estavam gravados dois M em pequenas pedras 

preciosas. - Usa-a sempre nobre Marquês, Maria e Manoel. E se eu a levasse comigo, 

idealizou Manoel, absurdamente. E se ele ficasse junto a mim, inventou a Princesa 

Maria. Foi quando ela, tocando a mão direita do marquês, a beijou várias vezes em postura 

ajoelhada. Então, Santo Tirso, vendo no parapeito de seu estrado dormitório as luvas de 

pelica preta de Crispim esquecidas, foi calçando por seus dedos, naquela pele que rainha tinha 

acariciado, a dádiva da submissão gratuita. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século 

XX)  

(132) Quem é mais elevado o morro ou o monte? se indagava. Quem é mais repelente a 

lagartixa ou a perereca, mais burro, o asno ou o onagro, mais voraz um amor perdido do outro 

lado do oceano ou as ancas, os seios, a cor bronzeada das mulatas em suas túnicas brancas de 

tão transparentes. Começava Manoel Henriques a deslumbrar os encantos da terra que, 

depois, seriam encantamentos. Foi quando descobriu as praias. Santa Luzia era mais algada e 

mansa, Valonguinho doce e afoita. Numa dessas idas à beira das areias lembrou de nunca ter 

tomado um banho de mar em sua vida na terra que nascera. Só em rios e riachos entre suas 
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propriedades. Voltava para o sobrado revigorado, perguntava o andamento do empório que 

tinha dado gestão a um primo de Zéfiro, conferia o movimento sabendo que Gastão o 

roubava, mas pouco, e comprou um almanaque em branco. (Mão de Luva, Paulo Novaes, 

Romance, Século XX)  

(133) Depois de vários goles abundantes de líquido e poucas mordidas de sólido o marquês, 

encontrando inclinação para a cabeça, se estirou no chão olhando as nuvens espalhadas pelos 

tetos do céu. Sentia-se bem de corpo mas abobalhado de espírito. Afinal, o que estaria ele 

fazendo à beira do charco, acompanhado de Azougue, durante aquele começo de tarde? Matar 

uni animal! E se um dia tivesse que matar homens? Foi quando, quase se mijando de medo, 

o moleque o cutucou com a coronha do bacamarte. - Patrão - falava baixo - vi cinco 

capivaras, duas antas e dez jacus, eles vêm vindo para nossa margem como se fossem 

aparições. - Santo Tirso levantou-se já de cócoras e também, como se visão fosse em sua 

mente, teve certeza que um dia teria que matar homens. Sentiu seu maxilar tremer ao mesmo 

tempo que a tez arrepiada lhe confirmava a premonição. (Mão de Luva, Paulo Novaes, 

Romance, Século XX)  

(134) Nesse resto de noite banharam-se juntos e fizeram juntos, na meia luz, a perspectiva de 

novos encontros. Gamados, ela lhe disse: - Vem comigo para meu lar, lá vamos passar o dia 

sós. - Aonde? - Na rua do Alecrim. Acordou tarde da manhã o marquês pelado na enorme 

cama de Madame Claude. Foi abrindo os olhos com cuidado Mordeu os lábios sedentos, 

claro, porque a penetrei. Mas, às vezes, se penetram também outros orifícios do corpo 

humano. Foi quando resolveu despertar de vez com o grito de duas brancas calopsitas 

enjauladas em esplêndida gaiola pendurada num canto.. da alcova forrada de papel francês 

decalcado nas mais variadas flores. Os travesseiros de linho, poltronas trabalhadas em couro 

prussiano, dois enormes espelhos cretenses proporcionando o ângulo nupcial do leito, quando 

ela, Madame Claude, entrou vestida de homem. - Não se assuste, Senhor Marquês, porque de 

noite sou mulher e de dia homem, ossos do ofício - riu tirando a peruca e mostrando cabelos 

longos louros. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(135) Sem dúvida essa era a rua das saltimbancas quando, penduras na sacada, com os 

vestidos levantados, gritavam: - Olha debaixo minhas partes meu ardente amor. - E, quando 

alguém propunha o subir brigavam entre si com unhas felinas sem saberem qual delas tinha 

sido escolhida. Meio aturdido, Manoel Henriques, embora atiçado com a atração daquelas 

bandas, se sentiu inseguro por só estar. Foi quando, fazendo gesto de meia volta, sentiu-lhe 

tocarem no ombro: - Eu sei quem o Senhor é e se não sabe porque essa rua se chama das 
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Marafonas e que marafona quer dizer boneca de trapo. Como espantalhos - falou Mão de 

Luva. - Como prostíbulos sem lupa, se me apresento Maurício Pinto, reino' seu patrício. (Mão 

de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(136) Serei breve e contundente como faca de dois gumes. Será ela o antagônico do verso e 

inverso? Nasci em Penedo Gordo, unia aldeia perto da cidade de Beja, bem no centro de 

nosso Portugal. Filho de aldeões, meu pai possuía uma peqUena encosta onde cultivávamos o 

que dava. Perdi minha mãe quando tinha quatorze ou quinze anos e fiquei eu e minha irmã 

dando-nos sustento e apoio a meu pai abatido. Algum tempo depois se acampou, por aquelas 

bandas, tropa dos dragões da Corte, foi quando um filho da puta de sargento encantou minha 

irmã, a deflorou, maltratou e se mandou. Dias depois ele foi encontrado estrangulado, 

desfigurado, na estrada que ia para Beja. Logo em seguida fui avisado que me procuravam 

como o assassino. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(137) Confessaria não ser mais virgem ou o tentaria enganar com artifícios tão comuns nas 

cortes. Teria D. Pedro dito: - eu já sei de tudo mas agora sou marido da futura rainha. Mas 

que importância isso agora o aflige. Talvez se ainda estivesse na corte teria sido convidado 

para tal enlace. Mando logo depois um bilhete por Domingas: vamos continuar amantes 

vamos nos encontrar em ermidas castelares em alas palacianas em torres vazias por trás de 

muros verdados de musgo para neles escorregar meu orgulho ferido. Foi quando se lhe à 

memória vieram as palavras sábias do velho Gaspar Crispim em seu último encontro: esquece 

se quiseres e lembra se puderes. Pegou algumas páginas escritas de seu diário manco e com a 

pena trêmula não de ódio nem de rancor mas de remorso escreveu. É isso que vou fazer. 

Esquecer ou lembrar? As duas coisas dependendo de meu querer e de meu poder. (Mão de 

Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(138) Mas se alguma coisa é aberta tem que se fechar de outras coisas. Calmo, o marquês 

tirou a luva de sua mão direita, a dobrou, em seguida, arrancou a cruz que D. Maria lhe tinha 

posto no pescoço. Com os dentes, descravou um dos M e, frio, igual salteador de sua própria 

existência, guardou a luva e o resto da cruz no cofre do futuro. Azougue, que o assistia 

boquiaberto, pensou seu dono estar baratinado. Foi quando Santo Tirso lhe disse: - toma 

conta dessa caixa enquanto me acompanhares. - Mas a luva Senhor, não mais vou chamá-lo 

de Mão de Luva? - ao contrário moleque, de agora em diante só me chames assim porque 

joguei fora minha pantomima. (Mão de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(139) Dois pares de botas, cinco calções de montaria, quatro camisas contra a friagem, uma 

bolsa de punho e dois dólmans de pelica lustrada. - Só isso, meu dono? - indagou Azougue. - 
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Não moleque, leva as pistolas, os bacamartes e munição, meu binóculo, pena e meus papéis. 

Não esquece o chapéu de palha que protege nossas cabeças de meditações avantajadas. - Para 

onde vamos Senhor Mão de Luva? - Você não vai moleque. - E se não for onde fico? 

 Foi quando, Santo Tirso, o adotou como filho de sua aventura. - Então vem sem perguntar 

para onde. Amanhecia nas estrebarias da rua dos Ferradores. Damião, rouco, acabava de selar 

as bestas. Fulgêncio, o negro guiador, foi apresentado ao marquês e, sem perda de tempo, 

montaram os três em seus animais carregando o onagro com pequena bagagem. (Mão de 

Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(140) Esse, meu filho, esquece porque Deus criou tudo, então fica por isso mesmo. Mas não 

ficou não. Pela última refeição, Mão de Luva abordou Maurício com argúcia. Queria saber o 

significado da palavra batemuma vez que, pela manhã, começaria a fazê-lo. Este porra me 

ensina tudo e eu nada a ele, pensou. Esperou todos adormecerem. Como de hábito, só ele e 

Maurício, antes de prepararem suas dormidas, bebiam e fumavam soltando palavreado prático 

e teórico. Foi quando o marquês, querendo dar uma estocada, soltou o libido esperto, saiu 

um pouco da choça para deslumbrar a noite e, voltando, perguntou: - hoje, temos um universo 

cosmológico ou cosmogônico? Qual teu parecer Maurício? Aturdido, Maurício serviu-se de 

outro cálice. - Realmente não sei a fundo o significado dessas duas palavras mas pela 

ressonância o cosmos figura nas duas e termina numa em lógico e na outra em gônico. (Mão 

de Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(141) Continuaram não se falando como, em suas vidas passadas, igual apsaras, moras-sem 

em existências futuras. Digo que a alma não resiste ao corpo, como o ruído ao rumor, como o 

pavor ao pânico, como o ousar diante do medíocre. Caiu uma estrela cadente e nenhum dos 

dois viu. Soprou abelha negra os mordendo na nuca e nenhum dos dois sentiu. Veio a pluma 

disfarçada em ave do paraíso, abanando a volúpia do tangível, e ninguém a 

tocou. Foi quando Maurício Pinto acercou-se de Mão de Luva: - contratei quinze, entre 

escravos foragidos, entre desertores amigáveis, mucamas de índole e até dois índios dos 

sertões de Montes Bravos, só assim podemos por em prática o que até então não praticamos. - 

Mas como vamos controlar tantas pessoas? Virando esse acampamento em aldeia. (Mão de 

Luva, Paulo Novaes, Romance, Século XX)  

(142) Ficou assim parado um instante. Ouviu vozes que se aproximavam. E na curva 

apareceram uns meninos com uma mulher. Logo que o avistaram, ouviu bem um grito de 

espanto: " É ele " E todos correram para cima do barranco. A mulher ficou apalermada, como 

uma besta olhando para ele. Nem deu boa-tarde e seguiu viagem com o espírito prevenido. 
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Que queria dizer tudo aquilo? Foi quando se lembrou da conversa do compadre. Lobisomem. 

Estremeceu com o pensamento. Era como se lhe gritassem ao ouvido: Assassino! 

Lobisomem. Estavam com medo dele. Os cardeiros da beira da estrada tinham enormes frutos 

encarnados que os pássaros furavam com ganância. Lobisomem. (Fogo Morto, José Lins do 

Rego, Romance, Século XX)   

(143) Antônio Bento saiu pela porta da sacristia. No oitão da igreja havia gente conversando. 

Mas ele saiu tão sucumbido, que não via ninguém. Foi-se como um leso para casa e dentro de 

sua rede chorou. Chorou tão alto que a negra Maximina chegou para saber o que era. - 

Dorme, menino - lhe disse a negra. - Tu passaste a noite em claro. Continuou a chorar. 

Chorou muito, até que se sentiu de peito lavado, como se as suas lágrimas fossem uma 

enxurrada de chuva de janeiro. Foi quando se deu a briga do juiz com o Padre Amâncio. O 

assunto apaixonou o Açu inteiramente. As mulheres quase todas ficaram do lado do vigário. 

O Coronel Clarimundo não quis se meter na briga. O Major Evangelista não vacilou. Quem 

estava com a razão, dizia ele, era o padre. Mas com o juiz ficaram outros: o oficial de justiça, 

o Major Cleto, o escrivão Paiva. (Pedra bonita, José Lins do Rego, Romance, Século XX)  

(144) Criei como meu filho. Não conheço melhor. Agora esse rapaz de quem o senhor fala é 

que é um valdevinos. A negra Maximina apareceu na sala. Parecia fora de si. Os olhos 

vermelhos: - Ninguém leva Toinho, cambada de espoletas! O Padre Amâncio mandou que ela 

se calasse. Não calou. Não estava bêbada não. Toinho dali não saía. Ela não tinha medo de 

soldado. E chegou na porta, gritando para as duas praças: - Vão limpar os penicos do juiz! Os 

soldados riam-se. Foi quando apareceu o Coronel Clarimundo. Pediu ao povo para sair da 

sala, pois ele queria falar a sós com o padre e o delegado. Agora porém a coisa era outra. Já 

estivera na casa do juiz e fora franco com ele. Até aquela data fugira de se envolver no caso. 

O padre era quem tinha razão. Toda a razão. A sua mulher há tempo que vinha lhe falando 

nisso, aconselhando-o a que ele tomasse partido. Não quisera, pensando que o juiz tomasse 

juízo. (Pedra bonita, José Lins do Rego, Romance, Século XX)  

(145) Aí se deu a história com D. Fausta. Uma tarde, o Padre Amâncio mandou Antônio 

Bento buscar uma encomenda de bordado na casa da filha do Major. - Entre, menino - 

gritaram lá de dentro. Ele entrou. D. Fausta estava no quarto. Da porta ele deu o seu recado. - 

Entra para cá, menino. E ele parado, com receio. Foi quando reparou na cara da moça. Notou 

qualquer coisa de estranho no olhar que o devorava. - Vem cá, Antônio. Não tem ninguém em 

casa não. Parou na porta ainda. - Entra, menino! Estás com medo de quem? Aproximou-se 

mais e viu D. Fausta como se fosse outra. - Anda, vem ver a toalha. (Pedra bonita, José Lins 
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do Rego, Romance, Século XX)  

(146) E ela se sentiu mãe como nunca. Foi de uma cavilação extrema com ele. Dera-lhe leite 

até quando os peitos murchos secaram, como as nascentes do pé da serra, nas grandes secas. 

Até a última gota Bentinho bebera. Amava este filho com uma espécie de desespero. 

Lembrava-se bem da seca de 1904. Iam com os outros já rapazes para o acampamento do 

governo. Bentinho tivera bexiga doida. Parecia um palito de magro. Teve medo que ele 

morres-se. Foi quando chegaram no Açu. Fora ao Padre Amâncio e dera o filho par ele criar. 

Ela queria era que o filho ficasse ali por perto, para quando fosse da volta pegá-lo vivo, bem 

tratado, gordo. Bentão não quisera. Ficou danado, mas a seca de 1904 amolecia até os 

corações de pedra. Desceram, esperaram lá embaixo que Deus se lembrasse do povo infeliz. 

E nas primeiras chuvas Bentão preparou-se para voltar. (Pedra bonita, José Lins do Rego, 

Romance, Século XX)  

(147) Se não ficou doido, ele que não se meta a sebo. Só tem a perder com essa empreitada. A 

chefia política de toda a região é do coronel Antônio Pio. Só se afasta se quiser, ou quando 

quiser. Se algum dia vier a faltar, ele, só ele indicará o seu substituto. O Cunha falava e 

arrumava o material que tinha descido da prateleira para atender um freguês antes de 

mim. Foi quando vi este caderno. Capa dura, papel de boa qualidade. Não é coisa que se 

encontre no material escolar corriqueiro. O Cunha ostenta no cartão seu cargo de gerente da 

papelaria. Aproveitou para provar sua autoridade, ao perceber meu interesse no caderno, e 

insistiu para que eu o levasse. Pagava depois. (O Braço direito, Otto Lara Rezende, Romance, 

Século XX)  

(148) Pensando nisso, concluí que foi melhor ter ficado em casa hoje. Além do perigo na 

água, há o risco no céu. A chicotada de uma faísca não dá tempo ao cristão de elevar o 

pensamento a Deus. Gosto da promessa de santo Antônio. Nenhum devoto seu morrerá sem 

assistência espiritual. Me lembro da história de são João da Cruz. O frade carmelita ia se 

afogando quando Nossa Senhora apareceu e lhe estendeu a mão. Ele tinha a mão suja e se 

sentiu indigno de aceitar aquele socorro. Preferia morrer. Foi quando apareceu um velho que 

lhe atirou uma vara. Era são José. Lembro-me também do Poço Fundo, no Divino. Éramos 

três meninos dentro d' água. O Beto e o Guto me chamavam de medroso e queriam ir mais 

longe, mais fundo, até que perderam o pé. O Guto conseguiu sair. O Beto se enrolou no 

rodamoinho. Na tentativa de ajudá-lo, cheguei bem perto e ele me pôs a mão fria no ombro 

esquerdo. (O Braço direito, Otto Lara Rezende, Romance, Século XX)  
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(149) O meu pai sempre partiu e sempre voltou. Meteu-se em mil empreitadas, ganhou 

dinheiro, perdeu dinheiro, no Divino e fora do Divino, por toda parte deixou traço de sua 

passagem. À sombra das igrejas barrocas ou longe delas, ao som dos sinos solenes ou longe 

deles, sabia que a vida é uma sombra e que o mundo é grande. Sofria de uma teimosa 

esperança, que encobria um desespero frio. Eu queria um caminho e esperava uma 

iluminação. Foi quando surgiu a firma querendo expandir seu negócio pelo Campo das 

Vertentes. Nada mais modesto, mas podia estar aí o primeiro passo de uma longa marcha. 

Não às cegas, mas com plena confiança. Assim fui empurrado para fora do Divino. Sá Jesusa 

não chorou como santa Mônica, que até o mar acompanhou seu filho debulhada em lágrimas. 

Na primeira casa em que entrei, em Lagedo, fui aconselhado a procurar o vigário. (O Braço 

direito, Otto Lara Rezende, Romance, Século XX)  

(150) Passou a exagerar um pouco no álcool e a ser visto em público com mulheres 

comprometedoras. Mais tarde, o cancelamento de um contrato, por bebedeira, repercutiu em 

toda parte. Seguiu-se uma escandalosa acusação feita por certa vedete decadente sobre a 

paternidade de seu filho. A essa altura, a crítica, que sempre o prestigiara, anunciou que 

Mauro Moyanno não era mais o mesmo. Durante algum tempo manteve-se tocando em salões 

de chá e dando aulas. Foi quando se lembrou de que tinha uma tia rica no Brasil e voltou. 

Mas a veneranda senhora não quis saber de seu único parente vivo. Que comesse o pão que o 

diabo amassou. Mauro ouviu sons de piano na sala. Raramente alguém tocava. Quem era que 

estava assassinando o Concerto em fá? Levantou-se e foi até lá. Viu de costas e curvado sobre 

o teclado, como um médico míope que operasse sem óculos, o largo corpo do detetive Adão 

Flores. (Os Crimes do Olho-de-Boi, Marcos Rey, Romance, Século XX)   

(151) Não se conteve, o miúdo: pulou para o lado de fora, perto da bandada, e já correu sobre 

ela, de braços abertos, aos pulos, aos gritos: os bichos se arrolharam, assustados, mas logo o 

macho do bando ponteou para o rincão e tudo acompanhou. Era o que o guri esperava 

mesmo; ele queria, de por força, pegar uma, viva; mas só laçando. Foi quando lhe coriscou 

na idéia bancar-se no bagual picaço, do velho. Se estava tão delgado e lindo.., aquilo seria só 

amagar o corpo, chupar no beiço e rebolear o laço.. Nem era tento! Num - vá! - era avestruz a 

cabresto! E correndo para o galpão, enfrenou o pingo, atirou-lhe um pelego no lombo, passou 

a mão no seu lacito e se foi a arriba! (Contos Gauchescos, Simões Lopes Neto, Conto, Século 

XX)  

(152) Crispim recuou até o túmulo do padre. Com o enxadão erguido. - No túmulo do Padre 

Dito o senhor não toca, Seu Nicolau! - Eu te mostro! Mas antes de apertar o gatilho, levou 
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com o enxadão no alto da cabeça, caiu com os miolos de fora. - Acuda! Acuda! - deu de gritar 

Crispim. Foi quando no portão do cemitério pararam vários automóveis e seguida dos dois 

irmãos Tarantelli, do Tenente Messias Jesus Conrado, do Alcibíades Valentim vulgo Ali-

Babá, do Bibi, do Dadau, do Zizi, do Doutor Teotônio, todos, até o Prefeito Idílio até o 

Doutor Salomão, até o Major Mourão com o chapéu de Nicolau na mão (O doido esqueceu a 

cabeça!), Dona Esmeralda entrou de carreira. Deu um grito, se jogou sobre o cadáver. 

(Contos Avulsos, Antônio Castilho de Alcántara Machado D'Oliveira, Conto, Século XX) 

(153) Uma palestra familiar se entabolara entre a compradora e o vendedor, português de 

unhas sujas - e todo um fresco montão de cenouras e nabos e alfaces enchia já o regaço de 

Dona Adozinda, que contava muito calorosamente, revolvendo as hortaliças cheirosas, os 

estragos feitos pelas formigas na sua própria horta. Nem mais um tomate! As couves nasciam 

todas mofinas. Foi quando surgiu a figura repreensiva e austera de D. Margarida - e a outra 

sentiu abalo tão brusco e tão forte, não obstante o seu arrojo habitual, que os legumes lhe 

rolaram do colo e ela se achou de pé no limiar da porta, vermelha como um lacre, abotoando 

instintivamente o roupão enxovalhado que só tinha cruzado sobre o volume dos seios. Sem se 

intimidar, Dona Margarida galgou os três degraus, arregaçando o vestido preto. (A Luta, 

Emília Moncorvo Bandeira de Melo, Romance, Século XX)  

(154) Está claro que este ano organizei uma partida com quatro ou cinco atrizes e quatro ou 

cinco companheiros. Não me sentia com coragem de ficar só como um trapo no vagalhão de 

volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas. No primeiro dia, no sábado, 

andamos de automóvel a percorrer os bailes. Íamos indistintamente beber champanhe aos 

clubes de jogo que anunciavam bailes e aos maxixes mais ordinários. Era divertidíssimo e ao 

quinto clube estávamos de todo excitados. Foi quando lembrei uma visita ao baile público do 

Recreio. -«Nossa Senhora! disse a primeira estrela de revistas, que ia conosco. Mas é 

horrível! Gente ordinária, marinheiros à paisana, fúfiasdos pedaços mais esconsos da rua de 

S. Jorge, um cheiro atroz, rolos constantes..». -Que tem isso? Não vamos juntos? Com efeito. 

Íamos juntos e fantasiadas as mulheres. Não havia o que temer e a gente conseguia realizar o 

maior desejo: acanalhar-se, enlamear-se bem. (Dentro da noite, João do Rio, Romance, 

Século XX)   

(155) O que poderia acontecer? Iam expulsá-la de casa. Não tinha para onde ir, não tinha. 

Nunca tinha tido outras gentes, outros lugares. Tinha se criado ali onde nascera. Não sabia 

das horas que passavam. Já tinha chorado, já tinha se desesperado. O quarto estava escuro, 

iluminado pela luz de uma lamparina apenas. Devia que fazer alguma coisa. Não podia ficar 
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parada. Não podia esperar que tomassem uma decisão a respeito de sua 

vida. Foi quando começou a arrumar suas trouxas e as do filho. Iam mandá-la embora, já 

sabia. Estava apenas se prevenindo. Quando o patrão soubesse que a patroa descobrira tudo, 

ia ficar aborrecido e coçar a cabeça. Não sabia no que ia dar. Talvez ela o obrigasse a mandá-

la embora. Talvez ele nem quisesse que ela fosse. E se fosse assim, se ela ficasse, Dona 

Evangelina ia sofrer, se magoar. Ter de aturar a presença dela ali dentro. (Inimigas íntimas, 

Joyce Cavalvante, Romance, Século XX)  

(156) Aquele ano em que fui para a pensão da viúva Dias, ainda resolvi freqüentar, por minha 

conta e risco, sem cuidar da seriação oficial das matérias, certas aulas da escola, para 

aprender umas dadas noções e idéias que julgava necessário tê-las; mas, no ano seguinte, não 

mais lá iria. Foi quando apareceu dona Efigênia. Apesar de fugir dela, a moça estava sempre 

a puxar-me pela língua. Não sabia a que atribuir essa irresistível simpatia que se denunciava 

assim por mim. Não me tinha como repelente, julgava-me mesmo simpático para os rapazes e 

homens; mas supor que o mesmo fosse para raparigas e moças, era vaidade que não penetrava 

em minha pessoa. (O cemitério dos vivos, Lima Barreto, Romance, Século XX)  

(157) Pedi que me deixasse viver pelos meus filhos. Em seguida, ele encostou a arma na 

minha têmpora e puxou o gatilho ", relembrou Maria do Carmo. A bala atravessou o lado 

direito do crânio e saiu na altura do maxilar esquerdo. Desmaiada, ela só acordou quando o 

marido estava pedindo atendimento médico no Hospital da Aeronáutica. # " Como ele 

encostou minha cabeça nas suas pernas, a bala acabou por acertá-lo. Ele foi ao hospital pedir 

socorro para ele e não para mim. Foi quando acordei do desmaio e comecei a gritar. Um 

sentinela escutou e chamou os médicos. Eu gritava dizendo que quem tinha feito aquilo 

comigo fora o meu marido. Fui transferida para o Hospital da Restauração e no caminho ele 

conversava sobre futebol com o motorista da ambulância ", afirmou a advogada. Depois de 

mais de três meses de internação, Maria do Carmo voltou para casa. Cega e surda de um 

ouvido.Ela corre o risco de ficar paralítica. (Advogada quer Justiça ágil, Autoria não 

identificada, Notícia, século XX)   

(158) No local da pista onde Christian bateu, o muro recuou 40 centímetros. A pancada foi 

tão violenta, que moveu o bloco de concreto para trás, apesar de estar preso por 3 anéis de 

ferro e uma viga de aço a outros 50 blocos na mesma reta. " Foi a maior batida que já dei ", 

afirmou Christian. " Ainda posso ver o muro chegando " # Christian lembra de detalhes do 

acidente. Disse não ter visto Gil de Ferran no retrovisor e fez a tomada normal da curva, 

levando o carro para a esquerda. Foi quando recebeu a batida por trás. O carro seguiu reto, 
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bateu de frente no muro do boxe e no muro no fim da reta, atravessou a pista e decolou numa 

zebra antes de mais um choque frontal. " Foi esta batida que me ferrou ", disse. No último 

choque, o carro já não tinha o bico: as pernas do piloto bateram diretamente no muro. 

(Christian espera voltar às pistas em julho, Autoria não identificada, Notícia, Século XX) 

(159) Passou a sair muito e sempre sozinho, não me levava. Depois sem discutir comigo 

chamou o irmão que morava no Paraná para vir morar em casa e ai é que os dois saiam e eu 

fui ficando cada vez mais chateada pois, achava o irmão dele muito galinha. 

Ai foi quando ele teve uma pneumonia e não sarava e passou a ir muito ao médico e sempre 

sozinho não me deixava ir com ele, foi então ficando cada vez mais deprimido e eu já não 

agüentava mais esta situação e passei a pressionar para saber o que estava acontecendo. Até 

que um dia, quando estava pressionando ele, o irmão dele não agüentou e falou friamente, se 

você não contar a ela, eu vou contar pois, já passou do tempo dela saber que você tem AIDS. 

(Vivenciando a gravidez e experienciando a soropositividade para o HIV, Mirian Santos 

Paiva, Texto Acadêmico, Século XX)  

 

 

 

Anexo I – D: Padrão III: b) [foiquando conector lógico] 

 

Século XIX 

(160) Fernando aproveitou-se do tema, para fazer mostra dos seus conhecimentos botânicos. 

Aurélia ouviu-o com atenção; só quando o marido parecia ter esgotado o assunto, foi que ela 

encartou uma reflexão. - Como todo o mundo, eu sempre fui muito apaixonada de flores; mas 

houve um tempo em que não as pude suportar. Foi quando se lembraram de ensinar-me 

botânica. - Quer isto dizer que tive a infelicidade de aborrecê-la com a minha conversa? - Eis 

o que é a prevenção! Conseguiu reconciliar-me com a botânica. Não há melhor calmante. Já 

estava escuro quando Aurélia se recolheu do jardim pelo braço do marido. D. Firmina os 

esperava da saleta já esclarecida com um doce crepúsculo artificial coado pelo cristal fosco 

dos globos. (Senhora, José de Alencar, Romance, Século XIX)  

 

Século XX 

(161) Américo vira um pequeno carro parar, mas não seu ocupante de pés de gato. Sentiu um 

metal frio com gosto de morte no pescoço. - Isto é um assalto - disse uma voz jovem de 
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homem. - Passe a carteira. Américo passou a carteira, pensando no revólver que trazia. - Quer 

também o meu dinheiro? - perguntou Suzi, a atriz, que certamente destravara a porta ao 

entrar. - Quero - respondeu o moço. Ela abriu uma pequena bolsa, momento em que Américo 

aproveitou com dificuldade para tentar puxar a arma. Foi quando o agressor, na escuridão do 

automóvel, sem muito espaço, erguendo e baixando o braço, lhe deu os primeiros golpes com 

sua arma branca. O peito da vítima pesou sobre a buzina, quebrando num disparo contínuo o 

silêncio redondo da rua. Janelas do edifício se iluminaram e o guarda apareceu no retângulo 

da guarita, movimentando-se como um marionete. Tudo isso foi contado, horas depois, para 

Adão Flores e Lauro de Freitas, no hospital. O criminoso não contava com o buzinaço. (A 

moça Os Crimes do Olho-de-Boi, Marcos Rey, Romance, Século XX)   

(162) O presidente Fernando Henrique Cardoso, preocupado com o estrago que as desavenças 

entre seus aliados estão provocando no andamento da reforma administrativa, mobilizou 

ontem vários auxiliares para tentar encerrar a briga entre Inocêncio e Neves. Porém, nada 

adiantou, pois ambos trocaram acusações durante o dia todo. É que na quarta-feira, Inocêncio 

referiu-se ao líder tucano como' moleque', numa alusão à quebra do acordo do teto extra para 

assegurar a votação da reforma administrativa. Foi quando começaram as divergências, que 

terão de ser resolvidas para que a reforma administrativa continue a ser votada. (Líderes se 

transformam em brigões, Autoria não identificada, Notícia, Século XX)   

 

 

 

Anexo I – E: Padrão III: c) [foiquandoconector argumentativo] 

 

Século XIX 

(163) Na nossa viagem até aqui cansei-me de ver tantos afogados pelas cheias de Eudócia e 

de Olíbrio » Audaciano esforçava-se para proferir frases que tivessem uma certa coerência: « 

Afogados? Tens razão. Vidas sem após, nem direito a caixão. Porque à volta do caixão 

sempre nos podemos sentar e ver que a morte não é importante. Uma água de rio mais alta 

que não se aguentou no leito » « Mas a água não nos apanhou. Fugimos de Olíbrio por causa 

daquela inundação. Quase toda a gente foi pelo rio abaixo. Foi quando descobri que os 

mortos realmente existem. Estão ali como a minha pobre mãe que não precisou de água para 

morrer. Ouvi mercadores e pescadores e mulheres novas que gritavam a sua revolta. Lembro-

me da cara de alguns. No meu sono aparecem-me, às vezes, como se ainda estivessem vivos. 
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(Alves & Companhia, Eça de Queirós, Romance, Século XIX)  

Século XX 

(164) O advogado sabia que nunca conseguiria recuperar o que perdera. Entrou em parafuso. 

Sua carreira estava destruída, e a sua reputação. Contou a história a D, seu melhor amigo, e 

este lhe fez a proposta. Ambos arquitetaram o plano de matar o milionário enquanto 

continuava desaparecido. Para o público, seria simplesmente consumar o fato do 

desaparecimento. Nada mudaria. Para o resto do mundo, tudo continuaria igual. 

E foi quando uma luz se acendeu na minha cabeça e eu compreendi que talvez, naquela noite 

em E, se o advogado da história de L, segundo a XX sobrinha da anfitriã, era mesmo o 

administrador de grandes fortunas, e se D. e A. eram a mesma pessoa, então naquela noite em 

E. talvez não tenha sido um trote de M. quando um rapaz veio chamar o administrador de 

grandes fortunas no mosteiro, dizendo que um homem o esperava num botequim do vilarejo. 

(Os bêbados e os sonâmbulos, Bernardo Carvalho, Romance, Século XX)  
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ANEXO I I  – FRAGMENTOS DE NOTÍCIAS PUBLICADAS PELO PORTAL GLOBO 

Século XXI 

 

Anexo II – A: Padrão I: [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante] 

 

(01) Thame ressalta que o único estímulo que o governo deu ao segmento sucroalcooleiro foi 

quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou representantes do setor de 

heróis. O deputado afirma que o governo parece não ver que a seca registrada no ano 

passado provocou perdas na cana-de-açúcar que impediram a produção de 5 bilhões de litros 

de álcool. Além disso, os canaviais não estão sendo renovados de maneira adequada desde a 

crise de 2008, diz o tucano. (publicado em 29/04/2011, 14h52)  

(02) Dallas Wiens, 26, sofreu uma queimadura que o desfigurou em 2008. Há dois meses, 

ele foi submetido a uma cirurgia de 15 horas para ganhar uma cara nova. Ele disse que, 

desde então, o momento mais gratificante foi quando encontrou sua filha. 

'Ela ficou maravilhada. Ela disse: 'Papai, você está tão bonito'', disse Wiens numa entrevista 

coletiva no Hospital Brigham and Women's, ligado à Universidade Harvard, em Boston. 

(publicado em 09/05/2011, 19h10)  

(03) O primeiro título da série foi lançado em 1997 e desde então a indústria evoluiu bastante 

no que diz respeito a respeitar a expressão artística dos criadores de jogos, permitindo 

princípios básicos da liberdade de expressão. A última vez que ouvimos falar da franquia 

oficialmente foi quando Carmageddon 4 foi cancelado em 2005. (publicado em 23/05/2011, 

12h37)  

(04) Parcak se diz impressionada com o quanto sua equipe encontrou. "Fizemos pesquisas 

intensas por mais de um ano. Eu podia ver os dados conforme eles iam aparecendo, mas para 

mim o momento-chave foi quando dei um passo para trás e olhei tudo o que havíamos 

encontrado. Não podia acreditar que pudéssemos localizar tantos locais no Egito", disse. 

(publicado em 25/05/2011, 07h16)  

(05) Durante o show, a artista interpretou canções de seu novo disco, "Sale el Sol", e 

sucessos como "Loca", "Soy Gitana", "My hips don't lie" e "Ojos así". 

Um dos pontos altos da apresentação foi quando cantou em árabe uma estrofe de uma 

canção de Fairuz, considerada a melhor cantora do Líbano, e ensaiou passos da dança do 

ventre. (publicado em 26/05/2011, 21h40)  
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(06) Se a decisão desta vez é acertada ou não, nem o telepata Xavier tem como saber. Mas 

uma coisa é certa: na sessão que o G1 conferiu na manhã desta sexta (27), em São Paulo, a 

reação mais simpática do público foi quando Hugh Jackman fez uma aparição-relâmpago 

como Wolverine e arrancou gargalhadas como o bom - e velho - ranzinza que todos 

aprenderam a amar no cinema na última década. (publicado em 27/05/2011, 16h20)   

(07) Antes de assegurar a presidência do conselho político do PSDB, o ex-governador 

paulista sofreu três derrotas internas. A primeira foi quando a bancada de deputados 

defendeu a reeleição do deputado Sérgio Guerra (PE) na presidência da legenda. A iniciativa 

minou os planos de Serra de assumir o cargo. (publicado em 30/05/2011, 20h18)   

(08) A apresentação, feita durante o evento Expo Comm Wireless Japan, exibiu a leitura de 

artigos de jornal em japonês sendo traduzidas para inglês com alguma eficiência. Mas o 

grande momento foi quando duas funcionárias da companhia ensaiaram uma conversa com 

smartphones utilizando a ferramenta. Claro que houve certo delay (ou seja, atraso na hora da 

resposta), mas o conceito se mostrou perfeitamente utilizável. (publicado em 01/06/2011, 

09h01)  

(09) Kinect Googly Eyes traz uma das características do periférico que foi anunciada em seu 

lançamento, mas que ainda não tinha dado as caras até hoje, a capacidade de escanear 

objetos reais e transformá-los em modelos 3D no Xbox 360. A tecnologia é bem 

impressionante e abre muitas possibilidades. 

O [momento] mais surpreendente foi quando Kudo Tsunoda anunciou que Kinect Fun Labs 

estaria disponível hoje, para todos os membros da Xbox LIVE. (publicado em 07/06/2011, 

11h49) 

(10) Mas como muitos dos gamers que usam seus consoles ainda são da “velha guarda”, um 

dos momentos de maior destaque para os presentes em Los Angeles (e aqueles que 

acompanhavam pela internet) foi quando o remake de Star Fox 64 foi apresentado. 

(publicado em 08/06/2011, 18h00)  

(11) Hoje a jovem vê a família poucas vezes por ano, mas acredita que o amadurecimento 

consequente da distância valeu a pena. “Eu sinto muita falta da minha família, dos meus 

amigos, a minha vida hoje é completamente diferente, mas acho que está valendo a pena. O 

momento mais marcante de minha vida até hoje foi quando voltei para casa depois de ter 

saído pela primeira vez. Foi bom, mas foi triste. Senti que aquele não era mais meu lugar, 

que nunca mais seria a mesma coisa”, diz Simone. (publicado em 10/06/2011, 08h00) 
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(12) Para Terezinha, mãe de Durval, o pior dia do doloroso tratamento foi quando os 

médicos falaram que Durval podia perder uma das pernas. A cirurgia não foi necessária mas 

ele ainda não recuperou totalmente os movimentos. Apesar dos ferimentos e do trauma do 

acidente, o motorista se considera um vencedor e afirma que o desafio é voltar a trabalhar. 

(publicado em 10/06/2011, 19h22)  

(13) Durante a entrevista, o único momento em que ele se emocionou foi quando agradeceu 

as pessoas que participaram da operação de socorro, da equipe médica e do apoio da família. 

“Acho que eles fizeram tudo, até porque se tivesse demorado mais tempo eu não teria 

resistido”. (publicado em 10/06/2011, 19h22)  

(14) “Uma coisa que me irritou bastante ao jogar Hydrophobia Prophecy foi quando Kate 

consegue o poder de manipular a água, e utilizá-la contra os inimigos. O poder em si é muito 

bom, mas o gosto dura muito pouco. Faltando poucos minutos para o final do jogo, você 

pega um superpoder que te deixa empolgado, e logo depois, o jogo acaba”. Segundo a lista 

de atualizações que a Dark Energy fez em Prophecy, o poder de manipulação da água, além 

de outros vários elementos no jogo, foram adicionados apenas em seu remake. (publicado 

em 14/06/2011, 16h03)  

(15) Gilberto Braga: autor da novela Insensato Coração, que na quinta-feira (16) teve 

audiência média de 41,5 pontos no Ibope. Um dos melhores momentos do capítulo foi 

quando Léo confessou a Pedro que trocou o combustível do avião do irmão, causando o 

acidente que matou Luciana. (publicado em 17/06/2011, 14h15)  

(16) O mais próximo que qualquer um do meio governamental norte-americano chegou de 

reconhecer publicamente os esforços para desencadear as conversas foi quando o secretário 

de Defesa Robert Gates disse no mês passado que pode haver conversas políticas com o 

Taliban até o final do ano se a aliança da Otan continuar fazendo progressos militares no 

país. (publicado em 18/06/2011, 11h00)  

(17) No meio disso tudo, o que me ficou mesmo na cabeça, pois gosto de prestar atenção 

nessas verbosidades, foi quando Obama disse que eles, os americanos, 'são tão pragmáticos 

quanto passionais'. Estou até agora tentando decifrar o que é que o magnífico orador quis 

dizer com isso. (publicado em 24/06/2011, 05h10)   

(18) O navio chegou à Baia da Guanabara, no Rio, nesta terça (28) à tarde e uma lancha da 

Marinha trouxe o grupo até a costa. Foram 22 dias à deriva, passando frio e sede. 

 “O pior momento foi quando o barco quase virou com a gente, a onda de água jogou tudo 

no barco”, contou um deles. (publicado em 28/06/2011, 21h09)  
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(19) O pescador disse que a hora mais difícil foi quando viu o navio que os resgatou. 

“Chamei o pessoal correndo. Muitos não conseguiam nem andar. Fiquei fazendo sinal até o 

cara ver a gente. Percebi que ele viu e veio na nossa direção. Falei: agora vai. O coração 

disparou, veio aquele alívio. O navio começou a quebrar o barco. Foi bem difícil.” 

(publicado em 30/06/2011, 08h48)  

(20) A mulher explica que também já passou por uma situação parecida. "A pior decepção 

pra mim foi quando eu entrei em uma lanchonete e contei para a proprietária que eu era 

portadora de uma doença, mas não disse exatamente o que era. Ela [a proprietária] 

simplesmente deduziu que poderia ser o HIV e me despediu", contou. (publicado em 

30/06/2011, 08h29)   

(21) Franklin Lobos tem 54 anos. Hoje, é celebridade em Copiapó. Ele trabalhava como 

motorista e tinha ido buscar os trabalhadores e de lá, não saiu. Viveu dias de angústia. Não 

sabia se voltaria a ver a esposa, as duas filhas e a neta. Hoje, sabendo o fim da historia, 

muitos imaginam que o dia mais importante foi quando todos os mineiros do Chile foram 

resgatados, mas não foi. (publicado em 01/07/2011, 09h17)  

(22) O sepultamento deve ocorrer por volta das 16h30. "Ele era muito esperto, muito 

carinhoso, cativava os vizinhos. Era muito especial. Não sei como vai ser minha vida sem 

ele", afirma a mãe. 

"A última vez que falei com ele foi quando ele me pediu para esquentar um pedaço de pizza. 

Ele foi para a cozinha e falei que já ia. Mas aí tudo desabou e não deu tempo de salvá-lo." 

(publicado em 08/07/2011, 15h20)  

(23) Entre as mais exóticas estão a piton albina e a jiboia da amazônia. Todas essas serpentes 

não são venenosas. Mas na casa de José também tem exemplares de cobras peçonhentas, 

como a jararaca e a cascavel. Uma paixão que começou a ser cultivada há mais de 20 anos. 

“Meu primeiro contato com a serpente foi quando eu estava passando em uma avenida e 

estavam matando uma cobra, eu interferi e não deixei matarem o animal. Como ela estava 

muito ferida, eu levei ela para casa e comecei a tratá-la sem ter conhecimento sobre 

serpentes, mas daí surgiu a minha paixão", conta José Soares da Silva Neto. (publicado em 

12/07/2011, 17h07)  

(24) Shmuel é apaixonado pelas construções com concreto, e seu primeiro experimento com 

esse tipo de material foi quando ele construiu uma canoa. Desde então, ele está focado no 

conceito de utilizar a textura do concreto nos produtos domésticos tradicionais, no lugar do 

plástico e da madeira. No ano passado, enquanto ele ainda era um estudante na Faculdade de 
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Engenharia e Design de Shenkar, ele construiu uma elegante máquina de café com peças 

Lavazza e estrutura externa de concreto. (publicado em 15/07/2011, 19h38)  

(25) O show terminou após duas horas com a famosa 'Waka Waka', que ficou popular 

durante a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. 

O toque original da noite foi quando Shakira interpretou junto a seus músicos 'Nothing Else 

Matters', um dos grandes sucessos do grupo de heavy metal americano. (publicado em 

17/07/2011, 02h26)  

(26) Um vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal mostra o insulto de traficantes que 

passaram pela fronteira entre o Paraguai e o Brasil trazendo 250 kg de maconha. A quadrilha 

era formada por três homens e três mulheres e estava dividida em três carros. Eles gravaram 

um vídeo e comemoravam todas as vezes que passavam pelas autoridades  sem serem 

abordados. 

A maior comemoração foi quando conseguiram atravessar a Ponte da Amizade e entrar no 

Brasil. "Muito fácil", disse uma das traficantes. (publicado em 20/07/2011, 08h15) 

 

 

 

Anexo II –B: Padrão II: [foi verb.copulativo [quandoadv.relativo]] 

 

(27) No último encontro, Fisk teve medo. Foi quando Bin Laden tentou converter o repórter. 

“Ele começou a me contar: ‘Um dos nossos irmãos sonhou que você chegava em um cavalo. 

Isso significa que você é mulçumano’. Eu fiquei horrorizado. Vi os soldados da Al-Qaeda 

por todo lado mexendo nas armas, esperando uma resposta”, conta o jornalista. “O que eu 

disse a ele foi: ‘Eu não sou muçulmano, sou jornalista e a minha obrigação é dizer a 

verdade’. Na mesma hora, ele emendou: ‘Mas isso é o mesmo que ser um bom muçulmano’. 

Pensei: ‘Estou salvo, ele entendeu minha mensagem’. Todo mundo riu e ficou tudo bem, mas 

foi um momento tenso. Porque, com ele, você tinha quer ser muito educado, mas também 

muito claro e direto”. (publicado em 08/05/2011)  

(28) O piloto teve a perna esquerda decepada. O outro passageiro, Jardel, sofreu ferimentos 

graves e traumatismo craniano. Marrone recebeu alta na quarta-feira (4). Foi quando 

começou a polêmica. Uma testemunha disse que viu Marrone sentado do lado direito 

helicóptero, local destinado ao comandante. O próprio cantor e o piloto Almir confirmaram. 

“Eu estava do lado esquerdo, mas a aeronave tem duplo comando, você pode voar de 
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qualquer um dos lados. O Marrone estava do lado direito”, disse. (publicado em 08/05/2011, 

21h08)  

(29) A ação também afirma que Paulo Bururu adquiriu vários bens incompatíveis com os 

rendimentos dele, como imóveis em Campos do Jordão, em Caraguatatuba e uma casa no 

valor de R$ 210 mil num condomínio de alto padrão em Jandira. “Esses imóveis foram 

comprados nas épocas dos pagamentos das merendas escolares e foi quando subiu, cresceu 

o patrimônio do ex-prefeito”, completa o promotor. (publicado em 11/05/2011, 19h24)   

(30) Um dos recantos do parque é ornamentado por um velho moinho de 180 anos. Ele veio 

de outra província, foi reformado e doado ao parque depois da Segunda Guerra. Foi quando 

começaram por lá as feiras anuais de plantas de bulbos, que os produtores promoviam para 

reerguer a economia do país. Todo mundo sobe no moinho pra tirar foto lá de cima. É 

imponente, silencioso. (publicado em 06/05/2011, 06h57)   

(31) A história da beterraba França é também a história de guerras, de política e de um 

imperador. O cultivo de beterraba em larga escala começou a decolar no início do século 

XIX. Foi quando uma guerra marítima entre França e Inglaterra travou a importação de 

açúcar de cana, que vinha, sobretudo das ilhas do Caribe, na América Central. (publicado em 

22/05/2011, 09h05)   

(32) Nesta quarta-feira (8), a maior manifestação política pública da história do Paraná 

completa um ano. Foi quando milhares de pessoas ocuparam a Boca Maldita, no Centro de 

Curitiba, para protestar contra a flagrante corrupção na Assembleia Legislativo do estado. 

(publicado em 07/06/2011, 21h35)  

(33) Os carimbos no passaporte e o número de editoriais e campanhas de Laís Ribeiro 

mostram o quanto a vida da modelo correu acelerada desde a última temporada de moda. Foi 

quando a garota de 19 anos, vinda de Miguel Alves, no Piauí, estreava na passarela para se 

tornar a recordista daquele verão 2011, com 27 desfiles na São Paulo Fashion Week e 26 no 

Fashion Rio. (publicado em 12/06/2011, 07h52)   

(34) Isis deixou sua casa às 9h na última quarta (8), dizendo que ia para uma gincana na 

escola, onde cursa o primeiro ano do ensino médio. Às 18h, segundo a mãe, a menina ainda 

não tinha retornado. Foi quando ela esteve na escola e conversou com alguns alunos. 

(publicado em 14/06/2011, 11h01)  

(35) Moradora da casa 46 do bloco K da quadra 711 Sul, ela disse que foi abrir o portão dos 

fundos da casa por volta das 9h30 terça para receber uma freira, de nome Clara, que ia 

buscar uma imagem de Nossa Senhora para restauração. Foi quando os dois bandidos, 
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Adelino de Sousa Porto, 57 anos, e Bruno Leonardo Oliveira, 29 anos, se aproximaram e 

forçaram a entrada na residência. (publicado em 15/06/2011, 11h58)   

(36) Um homem do estado americano de Oregon que abandou a universidade pouco antes de 

se graduar em 1932 recebeu o seu diploma aos 99 anos. Leo Plass, da cidade de Redmond, se 

formou há poucos dias na Eastern Oregon University, em La Grande.  

Segundo o novo graduado, ele abandonou a universidade a menos de um semestre de ser 

graduado e iniciar a carreira como professor numa escola do Oregon.  

No entanto, ele disse, era a época da Grande Depressão nos Estados Unidos e o salário de 

professor de US$ 80 por mês não iria sustentá-lo. Foi quando um amigo ofereceu uma vaga 

para trabalhar como marceneiro a US$ 150 por mês. (publicado em 15/06/2011, 16h15)   

(37) No dia 6, o Witamar III, comandado pelo mestre Zenildo de Oliveira Pacheco, fez o 

último contato quando estava em direção à costa de Cabo Frio, em região próxima à 

plataforma Rio de Janeiro. Foi quando a tripulação entrou em contato com o barco chamado 

Comandante Justino para pedir gelo e continuar trabalhando naquela área na pesca de atuns e 

dourados. (publicado em 17/06/2011, 10h14)   

(38) Apesar da continuidade do forró tradicional e da mudança de sotaque sem grande 

transformação do universitário, nos anos 1990 o estilo passou por sua maior transformação. 

Foi quando incorporou instrumentos novos, bailarinas, roupagem mais colorida e elementos 

de músicas sertaneja, romântica, brega e até do axé para criar o forró eletrônico. (publicado 

em 20/06/2011, 11h30)   

(39) O idoso, de 74 anos, passou mal nas escadas do Terminal do Pinheirinho, e teve de ser 

amparado por pessoas que passavam pelo local. O Samu foi acionado, mas cerca de 40 

minutos depois do chamado ainda não havia chegado. Foi quando as pessoas que ajudavam 

encontraram uma agenda e ligaram para o filho do idoso, que foi de carro até o local. 

(publicado em 21/06/2011, 14h40)  

(40) 'Queimei muitas pontes. Estava sem controle', disse Monteith à Parade. 'Eu tive um 

problema sério (com drogas)... (Consumia) toda e qualquer coisa o máximo possível.' 

Temendo que 'pudesse morrer,' a mãe dele e alguns amigos realizaram uma intervenção 

quando ele tinha 19 anos. 'Foi quando eu fui pela primeira vez para a reabilitação. Passei 

uma temporada, mas aí voltei a fazer exatamente o que eu havia deixado de fazer.' (publicado 

em 23/06/2011, 18h56)  

(41) A história de Carol e Nick é muito bonita, mas começa de um jeito triste. Ela é filha 

única de um casal de médicos. A doutora Mery Gonzaga De Oliveira se lembra bem daquele 
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Dia das Mães do ano de 2005. Foi quando chegou a notícia de que a filha estava com uma 

doença grave. (publicado em 29/06/2011, 10h48)  

(42) Esse ainda não era o fim da história. O contrato de Gabriella acabou logo em seguida, o 

que a obrigou a voltar para o Brasil. Em 2007, retornou à Rússia para fazer mais shows, e 

acabou conhecendo seu futuro marido, um russo. "Ficamos naquela, eu indo pra lá, ele vindo 

pra cá, Brasil, Rússia, mas há dois anos nos casamos, e foi quando eu realmente comecei a 

trabalhar, com trabalho de divulgação", explica. (publicado em 18/07/2011, 10h00)  

(43) Esta é a terceira vez de Spencer no Brasil. A primeira foi no Abril Pro Rock, em 2001, 

junto dos companheiros de banda, Russell Simins e Judah Bauer. Na mais recente, em 2009, 

foi a vez de trazer o projeto de rockabilly Heavy Trash à capital paulista. "Foi quando 

conheci Zé do Caixão", comenta o músico, que diz ser fã do personagem do cineasta 

brasileiro. (publicado em 28/07/2011, 08h00)  

 

 

 

Anexo II – C: Padrão III: a) [foiquando conector de sequencialidade] 

 

(44) O menino mal sentiu as balas que perfuraram seu abdômen: “Quando ele chegou perto 

de mim eu fiz assim, falei para ele não atirar, mas aí ele ficou me olhando e não atirou por um 

minuto, foi quando ele mirou e atirou, que a bala pegou aqui, atravessou e pegou aqui”. 

A terceira bala furou a mão dele, entrou por baixo da orelha, cruzou a mandíbula e foi se 

alojar do outro lado. As imagens que mostram o menino agonizando foram divulgadas pela 

Polícia Civil. (publicado em 01/05/2011, 20h57)  

(45) De acordo com a Defensoria, a transexual, após ter seu pedido de bilhete único especial - 

por motivo de doença, independente do fato de ser transexual - negado pelo atendente, voltou 

ao posto de atendimento na Estação Marechal Deodoro com a cópia de um decreto municipal 

que prevê o uso do nome social – no caso dela, feminino – para o tratamento a transexuais. 

Foi quando o funcionário passou a ofendê-la. (publicado em 04/05/2011, 13h02)   

(46) Dez anos já se passaram. Gabriel tinha acabado de nascer. Cláudia, a mãe dele, até hoje 

não sabe como conseguiu escapar.  

“A enfermeira entrou na sala em que eu estava e eu, com a visão muito turva, perguntei se eu 

já tinha tido neném. Foi quando ela falou: ‘Você já teve neném, seu filho é lindo’”, lembra 

Claudia Cristiane Araújo, funcionária pública. (publicado em 15/05/2011)  
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(47) A mãe, Roseli Ribeiro, de 28 anos, explicou que enquanto a criança dormia ela estava 

preparando a água do banho. "Pedi para minha filha de 11 anos tirar a roupa dele enquanto eu 

preparava o banho, foi quando ela me chamou porque ao acordar o menino percebeu que 

tinha algo de errado". Enquanto não chegava na casa de Roseli, a equipe do Siate tentou 

passar alguns procedimentos de primeiros socorros pelo telefone, mas 10 minutos depois, 

quando chegaram no local, a criança já estava morta. (publicado em 18/05/2011, 10h42)  

(48) A denúncia foi levada a sério e Viviane, salva.  

“Eles entraram não sei como, aí eles abriram o porta-malas, foi quando eles me socorreram. 

Eu sou grata hoje à pessoa que me atendeu por ter acreditado no que eu falei, porque senão, 

com certeza, eu não estaria aqui hoje”, diz Viviane. (publicado em 22/05/2011)  

(49) Segundo a Braskem, os cinco funcionários terceirizados montavam os andaimes que 

seriam usados nos reparos de uma tubulação da unidade de produção de cloro da 

petroquímica. Foi quando outro duto se rompeu e os trabalhadores foram arremessados ao 

chão com violência. (publicado em 23/05/2011, 21h24)   

(50) Célia contou que quatro dias após a morte de Matheus ela foi até a Delegacia de 

Homicídios para saber o andamento das investigações sobre o assassinato do filho. Segundo 

ela, foi quando começou a sua decepção. "Eles não tinham iniciado nada com relação ao 

caso, nenhuma investigação tinha sido realizada, nem sequer tinham voltado ao local do 

crime para procurar possíveis testemunhas, achei um descaso", afirmou. (publicado em 

24/05/2011, 11h22)  

(51) Quando o assunto chegou aos jornais com aspecto de “crise institucional” – um quase 

rompimento entre Dilma e Temer, uma vez que os dois não mais se encontraram, Temer 

tomou a iniciativa de telefonar para a presidente da República. Ironia do destino, a linha caiu 

e Dilma, aí sim, tomou a iniciativa de retornar a ligação. Foi quando marcaram os encontros 

da semana: o de hoje na Base Aérea, mais um amanhã e na quarta-feira, o almoço com a 

bancada do PMDB com a presença de Temer. (publicado em 30/05/11)  

(52) Marcelo não trabalhava e vigiava constantemente Pamela. Quando ele saía, um pitbull 

fazia o papel de vigia. 

“No domingo último ela solicitou, implorou ele uma visita aos pais ele então atendeu, 

entretanto treinou com ela o que ele deveria dizer aos pais, ou como ela deveria se portar 

diante dos pais”, conta o tenente da PM, Noel Rosa. 

Foi quando Pamela conseguiu entregar ao pai uma carta que dizia: 

- "Minha vida não está fácil e completa: "Eu já não aguento mais viver". (publicado em  



248 

 

02/06/2011, 00h05)  

(53) Só depois de ser atendido em um hospital particular, o menino contou o que tinha 

acontecido. Ele disse aos pais que quatro adolescentes esperavam a sala de musculação ser 

aberta. Foi quando as crianças se aproximaram. Sem nenhum motivo, um rapaz de 14 anos 

teria dado rasteiras no menino, que teria batido a cabeça no chão mais de uma vez. Os outros 

três adolescentes teriam impedido as crianças de buscar socorro. (publicado em 03/06/2011, 

08h18)   

(54) Como o ladrão queria o malote de dinheiro que seria levado ao banco, ele libertou a 

funcionária e seguiu com o proprietário do mercado até um local onde o comerciante disse 

que estaria o dinheiro. Foi quando o dono do mercado desarmou o ladrão, segundo o 

delegado. (publicado em 03/06/2011, 09h03)   

(55) A polícia procura por um criminoso que assaltou um posto de combustíveis na 

madrugada de quinta-feira (2) em Bauru, no interior de São Paulo, e deixou a carteira com 

todos os documentos cair enquanto fugia. Segundo a polícia, o jovem de 18 anos fingiu ser 

um cliente e se aproximou do frentista. Foi quando sacou um revólver e anunciou o assalto, 

levando R$ 60 do caixa. Ele fugiu na garupa de uma moto. (publicado em  03/06/2011, 

13h50)   

(56) De acordo com o delegado Maurício Guimarães Soares, antes de atacar o universitário, a 

dupla tinha feito refém uma mulher dentro do campus. Segundo ele, uma mulher em um carro 

de cor escura foi abordada antes de Paiva. A dupla resolveu não assaltá-la depois de perceber 

que ela era deficiente, mas pediu que ela dirigisse até eles encontrarem outra vítima. Foi 

quando avistaram o estudante. 

Santiago disse que ficou no carro, ao lado da motorista, enquanto o parceiro desceu do 

veículo. Paiva teria reagido e o comparsa atirou. Os dois, então, fugiram no veículo. 

(publicado em 09/06/2011, 20h06)   

(57) A vítima, Felipe de Paiva, tinha 24 anos. Estudava na faculdade de Economia e 

Administração. Tinha comprado um carro blindado havia pouco tempo. O criminoso contou 

que Felipe não foi a primeira vítima a ser abordada na noite do dia 18 de maio. Antes, ele e 

um comparsa tinham tentado roubar o carro de uma mulher com deficiência, mas desistiram 

porque, segundo disseram, ficaram com pena. Foi quando viram Felipe. Na versão de Irlan, 

quem deu o tiro no estudante foi o comparsa, mas ele não revelou o nome do assassino. O 

advogado dele, Jefferson Badan, concordou. (publicado em 10/06/2011, 08h30)   
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(58) Na cidade de porte médio, a notícia do estupro se espalhou rapidamente. Mas o episódio 

não foi coberto pela imprensa estatal, altamente controlada pelo governo, e nenhum 

comentário oficial sobre o caso foi feito por mais de uma semana. 

O silêncio despertou preocupação e ira entre a população, que organizou um amplo protesto 

diante da corte judicial local. 

Foi quando os comentários oficiais aumentaram ainda mais a polêmica. 

'As que foram estupradas não eram dignas de elogio', disse o imã de Khomeinishahr, Musa 

Salemi, em seu sermão. 'Elas vieram para nossa cidade para festejar e provocaram os demais 

(os estupradores) ao beber vinho e dançar.' (publicado em 16/06/2011, 08h50)   

(59) Ela negou que tenha dormido durante a sessão para emagrecimento em uma máquina de 

que emite raios infravermelhos e que funciona como uma espécie de minissauna. “Foi a 

minha nona sessão. Como das vezes anteriores, fiz uma massagem e já fui para a sessão neste 

equipamento, que começou às 18h10. Como eu tenho pressão baixa, comecei a sentir 

palpitação por estar muito quente e, depois de 30 minutos, decidi sair da máquina. Vesti a 

roupa e saí da sala. Foi quando eu constatei que estava tudo trancado. Quem poderia 

imaginar que algo assim pudesse acontecer?”, questionou. (publicado em 17/06/2011, 07h01) 

(60) Ao chegar no aeroporto de Porto Seguro, na Bahia, o grupo iria embarcar em um 

helicóptero até Trancoso. A aeronave, que não tinha capacidade para levar todos, ia fazer 

duas viagens. Na primeira leva foram as mulheres e crianças do grupo. Foi quando o 

helicóptero, com sete pessoas, caiu. Seis corpos já foram encontrados, entre eles, o de 

Mariana, e o do enteado de Fernando Cavendish, Luca Kfuri de Magalhães Lins, 3 anos. A 

mulher de Fernando e mãe de Luca, Jordana Kfuri Cavendish, ainda está desaparecida. 

(publicado em 20/06/2011, 19h57)   

(61) O motivo da viagem era a participação na festa de aniversário do empreiteiro Fernando 

Cavendish. O governador Sergio Cabral e o filho Marco Antonio também participavam da 

viagem. Eles haviam deixado o Rio na tarde de sexta. Ao chegar no aeroporto de Porto 

Seguro, na Bahia, o grupo iria embarcar em um helicóptero até Trancoso. A aeronave, que 

não tinha capacidade para levar todos, tinha previsão de fazer duas viagens. Na primeira 

foram as mulheres e crianças do grupo. Foi quando o helicóptero, com sete pessoas, caiu. 

(publicado em 21/06/2011, 07h35)   

(62) “Eu ia fazer uma mamografia, em Ipanema, e parei num sinal. Eu estava ouvindo uma 

música, quando de repente apareceram esses dois rapazes na lateral. Eles bateram com a arma 

com força no vidro. Na hora pensei até que era de brinquedo. Eu baixei o vidro e eles 
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mandaram eu abrir a porta. Foi quando um deles passou por cima de mim e abriu a porta 

para o outro”, contou. (publicado em 29/06/2011, 20h44)  

(63) Sylvia disse que um dos criminosos chegou a apontar a arma para a sua cabeça. “Eu 

insisti que queria descer do carro, quando ele viu que eu ia descer, ele engatilhou o revólver 

na minha cabeça. Na hora, a minha reação foi abaixar a arma dele. Eu segurei na mão dele, 

porque se ele fosse atirar, pelo menos atiraria para o chão do carro, foi quando ele me 

agarrou”, acrescentou. (publicado em 29/06/2011, 20h44)  

(64) Policiais militares do 31º BPM (Recreios dos Bandeirantes) passavam pela via, quando 

perceberam a ação. De acordo com a polícia, os dois suspeitos ainda estavam dentro do carro 

da atriz quando foram abordados. Os PMs bloquearam a passagem para o carro e apontaram 

as armas em direção ao automóvel da atriz, ordenando que os criminosos se entregassem. 

“Quando eu vi já havia dois PMs na nossa frente com metralhadoras. Os PMs agiram 

corretamente o tempo todo. Eu pedi para que não atirassem e eles não atiraram. Foi quando o 

bandido soltou a arma e eu a joguei pela janela. Foi um horror. Muitas pessoas que estavam 

perto começaram a gritar, mas acho que isso é um pouco da revolta do povo mesmo”, 

completou a atriz. (publicado em 29/06/2011, 20h44)  

(65) Quando Kate Allatt acordou, viu que faltavam dez minutos para as três e se perguntou 

quem estaria indo pegar as crianças no colégio. 

Depois, se perguntou por que havia um tubo saindo de sua boca. 

Foi quando descobriu, em estado de pânico e sentindo muita dor, que não conseguia se 

mexer. (publicado em 05/07/2011, 05h36)   

(66) Um adolescente de 15 anos foi baleado nesta quarta-feira (13) em Taubaté, no Vale do 

Paraíba, interior de São Paulo, quando mexia em um revólver junto com outros amigos 

menores de idade. A arma, um revólver calibre 38, teria sido comprada por outro jovem há 

três meses. 

De acordo com a polícia, o adolescente decidiu mostrar a arma para dois vizinhos. Foi 

quando houve o disparo, possivelmente, acidental. "Eles são amigos, então a intenção em 

ferir o amigo, em princípio, a gente não detectou", afirmou o delegado Juarez Totti, da 

Delegacia de Investigações Gerais (DIG). (publicado em 14/07/2011, 07h10)  

(67) “Eu falei: ‘não, não dou a bolsa’ e aí ele preparou a arma, tentou dar um tiro só que não 

saiu, aí o outro gritava ‘atira nela’ e o outro puxava minha blusa, pedia a bolsa, eu dizia que 

não ia dar. Ele tentou dar outro tiro, só que o tiro não saiu. Aí eles saíram com minha bolsa. 

Eu tentei sair do carro para tentar ver a placa, tentar alguma coisa, gritar ... Ele tirou uma 
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segunda arma, foi quando vi e eu voltei para dentro do carro e vi a besteira que estava 

fazendo”, relata a enfermeira. (publicado em 15/07/2011, 21h07)  

(68) Segundo Francisco Carneiro, motorista da empresa da qual o caminhão foi roubado, 

disse que o assalto foi anunciado ainda de madrugada. Na primeira tentativa o assaltante não 

conseguiu ligar o veículo, partindo para outro caminhão da empresa. Foi quando os 

motoristas perceberam que o homem não estava armado e reagiram ao assalto. Mas não 

conseguiram impedir o roubo. (publicado em 18/07/2011, 10h23)   

(69) "Eu vi um menino em cima do morro. Eu não vi o que ele tinha na mão, mas vi na hora 

que ele atirou. E já veio vidro no meu olho, dentro da minha boca. Parei na cabine da polícia, 

aí foi quando eu entrei em desespero mesmo, que eu comecei a chorar, fiquei nervosa", 

lembrou a motorista. (publicado em 19/07/2011, 21h54)  

(70) O padre Luis Carlos de Souza disse ao G1 que as crianças estavam sob responsabilidade 

da irmã mais velha de 18 anos, que estava com um namorado na praça. "Elas pediram para o 

sacristão para tomar água e ir ao banheiro. Após a autorização dele, elas passaram pelo altar 

da igreja e foram para a sacristia. Foi quando começaram a brincar com os fósforos. O fogo 

se alastrou rapidamente. Eu, o sacristão, e populares que viram a fumaça, saímos correndo 

para controlar as chamas, mas o fogo já havia destruído a maioria das coisas", contou o 

religioso. (publicado em 20/07/2011, 10h07)   

(71) Um tubarão branco de 500 kg e três metros de comprimento conseguiu pular dentro de 

um barco de pesquisa na África do Sul, na última segunda-feira (18). [...]  

A especialista de campo Dorien Schroder e outros seis tripulantes atiravam sardinhas ao mar 

para atrair tubarões e, desta forma, fazer fotos de suas barbatanas dorsais para identificar cada 

um deles e estimar quantos tubarões vivem na baía da região. 

'Geralmente, quando fazemos isto, um certo número de tubarões fica em volta do barco', disse 

à BBC Schroder, que faz pesquisas para a organização Oceans Research, como parte do 

Projeto Grande Tubarão Branco. 

'Foi quando ouvi um barulho e, quando me virei, um grande tubarão branco estava no ar, 

logo acima de uma das minhas estagiárias.' (publicado em 21/07/2011, 15h48)   

(72) A tia da criança que quase foi levada contou que a suspeita entrou no quarto e disse que 

iria levar o bebê para o berçário. "Eu falei: 'Então, eu vou junto!'", recordou a tia. "Foi 

quando uma enfermeira do hospital entrou no quarto e chamou a segurança, sem a suspeita 

saber", complementou. (publicado em 23/07/2011, 12h57)  
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(73) O pai Willian Nance, que já tem dois filhos, contou que a esposa começou a passar mal 

às 5h, mas não quis que ele a levasse ao hospital porque achou que ainda não era a hora, já 

que o parto estava programado para o dia 8 de outubro. Quando ela foi tomar banho, por volta 

das 7h, percebeu que a placenta havia se rompido. Aí eu corri com ela e acabei tendo que 

parar na Ceasa, que era caminho, para pedir ajuda. Foi quando os policiais nos salvaram", 

explicou. 

O bebê nasceu com 2,350 kg, foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador e passa bem. 

(publicado em 27/07/2011, 10h01)  

 

 

 

Anexo II – D: Padrão III: b) [foiquando conector lógico] 

 

(74) O homem seguia para casa com a mulher, a nora, os dois filhos, de 16 e 4 anos, e um 

neto de 2 anos. A família parou para comer espetinhos em frente a um posto de combustíveis. 

O ladrão chegou andando e exigiu dinheiro, celulares e o carro. 

O suspeito chegou a apontar a arma para as crianças. Foi quando o empresário reagiu. Os 

dois entraram em luta corporal e a vítima foi atingida por dois tiros – um no braço e um no 

peito. O homem chegou a ser socorrido a um hospital, mas morreu. (publicado em 

05/05/2011, 07h04)   

(75) Um dos suspeitos pegou os celulares dos dois e deu uma coronhada no pai de Thiago. 

Um tiro foi disparado e o pai caiu no chão. O jovem pensou que o homem havia sido baleado, 

e reagiu. Foi quando ele foi atingido por um tiro. (publicado em 05/05/2011, 07h22)  

(76) Um agente fiscal do Conselho Regional de Biologia, Marcelo Baptista de Fiqueiredo, ao 

fazer um exame no laboratório, no final de abril, resolveu checar os nomes dos responsáveis 

técnicos no órgão. Foi quando constatou que o nome de um dos responsáveis não constava 

como inscrito no conselho. (publicado em 09/05/2011, 20h13)  

(77) Era 11 de janeiro de 2001 quando Claudia Cristiane Santos Araújo, sergipana de 

Malhador, a 49 quilômetros de Aracaju, sofreu uma intensa hemorragia, logo depois de dar à 

luz ao segundo filho, Gabriel, na Maternidade São José, do município vizinho de Itabaiana 

(SE). 

Foram 18 horas de tensão na unidade, nas quais foram realizadas três cirurgias que tentaram, 

em vão, estancar o sangramento. Ela chegou a ser desenganada pelos médicos. 
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Foi quando o padre José Almi de Menezes, amigo da família, teve a ideia. "Perguntei a ela se 

acreditava que Irmã Dulce poderia interceder por ela", lembra o religioso. "Ela disse que sim - 

e iniciamos uma corrente de orações". (publicado em 13/05/2011, 14h48)  

(78) Um casal morreu durante um acidente que envolveu uma motocicleta e um carro por 

volta das 21h30 de segunda-feira (16), no bairro Alto, em Curitiba. Segundo o Corpo de 

Bombeiros, o condutor do carro estava levando a filha, que passava mal, para o hospital. Para 

ganhar tempo, ele teria feito uma conversão proibida, circulando na contramão. Foi quando 

acabou atingindo de frente com a motocicleta. O motociclista, de 30 anos, e a passageira, de 

29, morreram na hora. (publicado em 17/05/2011, 12h29)  

(79) Testemunhas contaram à polícia que, logo após sair da aula, Felipe foi seguido por um 

homem até o estacionamento. Após abordagem, o estudante entrou em luta corporal com o 

suposto assaltante, a ponto de quebrar uma maçaneta do veículo. Foi quando o assassino 

sacou a arma. Felipe ainda tentou entrar no carro blindado, mas não conseguiu. Após balear o 

jovem, o bandido fugiu sem levar nada. (publicado em 19/05/2011, 08h36)  

(80) David acertou a cabeça da sua esposa após uma briga em uma visita aos filhos. Ambos 

estão processo de divórcio. De acordo com o capitão de polícia Sam Arciola, David e a sua 

esposa Jennifer tiveram uma briga, foi quando ela o mordeu no braço e ele em seguida a 

acertou na cabeça com o iPhone. (publicado em 23/05/2011, 13h52)  

(81) Ela disse que os criminosos tinham informações sobre a rotina da família, já que 

entraram batendo na porta, no horário em que Thiago tinha costume de ir ver Yeda todos os 

dias. Os criminosos também citaram, segundo ela, o nome de um outro tio morto há cerca de 

um ano. Eles tentaram levar joias, computador e tênis. A ação durou cerca de 20 minutos. 

O papagaio Louro se assustou com o barulho dos assaltantes. “Ele gritava e batia as asas. Foi 

quando um dos ladrões arrancou o Louro da gaiola e começou a pisar na cabeça dele”, disse 

Nicole, que assistiu tudo da casa da mãe até a chegada da polícia. (publicado em 23/05/2011 

17h07)  

(82) “Ele falou que ia passar, se não abrisse ia passar, quando eu fui ver ele já estava com o 

carro arrancado. O jeito de me defender foi me apoiar no capô do carro. Ele me arrastou por 

uns 10 metros e quando parou, levantei e voltei para o manifesto. Ele me agrediu verbalmente, 

me xingando com palavras ofensivas, tentou me bater, e aí eu disse ‘o movimento é pacífico, 

você pode bater à vontade’. Foi quando ele começou a me bater, com socos no rosto, na 

cabeça, na região da nuca. No início era ele sozinho, em seguida apareceu um amigo dele”, 

contou Victor. (publicado em 26/05/2011, 11h44)  
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(83) O empresário disse à policia, segundo Ana Paula Carvalho, que os manifestantes o teriam 

provocado, indo para frente do veículo e dizendo ‘não vai passar, só se for por cima de mim’. 

Ainda de acordo com a versão do motorista, um jovem teria ido para frente do carro e se 

apoiado no capô. Foi quando ele arrancou o carro e teve início a confusão. “Ele diz que os 

manifestantes se juntaram, chutaram o carro, o amassaram o capô, e então ele desceu e entrou 

em luta corporal com o rapaz que se portou em frente”, contou a delegada. (publicado em 

26/05/2011, 11h44)  

(84) “Ela se identificou como advogada, mas quando solicitamos a carteira da OAB, ela disse 

que não se lembrava do número, então solicitamos qualquer identificação, foi quando ela 

disse que não passou no concurso. Logo, ela não poderia exercer advocacia sem habilitação, 

seja em qualquer situação”, completou a delegada Tatiana.  (publicado em 26/05/2011, 

22h14)  

(85) Advogado dos dois PMs presos dentro da agência, Paulo Roberto Fontenelle, disse que 

eles tinham passado a noite fora e voltavam para casa quando perceberam uma movimentação 

estranha na agência. Mesmo de folga, de acordo com o advogado, eles alegaram que era dever 

agir e entraram na agência. Foi quando acabaram surpreendidos pelo GOE. Fontenelle disse 

ainda que os clientes foram agredidos _um deles teria perdido um dente. (publicado em 

28/05/2011, 12h44)   

(86) Depois de fechado o cilindro, veio a segunda parte da agonia do caminhoneiro. Os 

amigos não conseguiram retirar a mangueira do corpo de Steven. "Estava presa como um 

anzol", diz Robbie. 

Foi quando Steven pensou que ia morrer. "Se eles não correrem, eu não vou aguentar", 

relembra. (publicado em 29/05/2011)   

(87) Algo estranho é que a Square Enix pedia que o código do jogo fosse enviado por fax, 

uma ideia realmente absurda. “É uma exigência impossível, você não pode mandar códigos 

por fax”, afirmaram Ulf e Bo.  

Foi quando os irmãos começaram a desconfiar que a empresa não estava mais interessada no 

projeto e os estava enrolando. Relataram: “Nada parecia bom o bastante. A Square não 

acreditava mais que o estilo nórdico combinava com Final Fantasy“. (publicado em 

31/05/2011, 11h19)   

(88) Um segurança de um banco foi preso na tarde desta quarta-feira (1º) sob suspeita de 

atirar num cliente de uma agência do Itaú, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, 

na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, a vítima foi baleada durante uma discussão entre 
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ela, o vigilante e outros clientes. 

Ainda de acordo com a polícia, o jovem de 23 anos tentou entrar na agência falando ao celular 

e a porta giratória travou. Foi quando começou a discussão. O segurança, segundo a polícia, 

sacou a arma e atirou. A vítima foi baleada no pescoço e está internada. (publicado em 

01/06/2011, 20h00)  

(89) Na madrugada de quarta-feira, por volta de 1h, André e Luciana dormiam na cama do 

casal. Segundo o que ela contou para a polícia, André Caubói acabou ouvindo barulhos que 

vinham do andar debaixo, e os cachorros latiam bastante. Os cães se chamam Alemão e 

Letícia.  

“Aí, eu olhei para a janela. Desculpa. Perdão, gente. É que eu estou com muito medicamento. 

O André olhou pela janela e falou: ‘fica quieta, Alemão e Letícia’. Eles não ficaram. Aí, o 

André falou: ‘amor, eu vi uma coisa, eu já venho, vou ver o que é’”, conta Luciana.  

A viúva diz que ouviu um barulho e que o marido demorou a voltar. Foi quando chamou a 

polícia. “Eu acredito do tempo em que ele foi ferido e que a polícia chegou para socorrer ele, 

eu acredito que foi uns 15 ou 20 minutinhos, no máximo”, diz Luciana. (publicado em 

05/06/2011)    

(90) Segundo a PM, a mulher afirmou que ela e seu namorado estavam no carro do casal, um 

Gol, que foi fechado pelo Logan do soldado. O namorado, que conduzia o automóvel, seguiu 

o policial para tirar satisfação. Quando se aproximaram, o soldado freou e o namorado dela 

bateu na traseira do veículo. Foi quando, o policial desceu atirando várias vezes e matou seu 

namorado e a feriu na perna. (publicado em 05/06/2011, 14h26)  

(91) “Saíamos do restaurante e fomos por uma rua quando o carro desse assassino ficou de 

frente com o nosso. Meu marido deu farol alto para ele sair da frente porque ele não deixava a 

gente passar. Ele então apontou a arma de dentro do veículo e em seguida saiu. Meu marido 

também saiu e foi falar com ele. O policial estava alterado e pegou o Alessandro pelo pescoço 

e apontou a arma na cabeça dele. Meu marido falou que não precisava daquilo, falou que era 

pai de família e mostrou a tatuagem com o nome do nosso filho no braço. Falou ainda que era 

trabalhador. Foi quando esse homem voltou para o carro e saiu. Meu marido seguiu atrás e 

quando tentava ver a placa dele para anotá-la, ele freou bruscamente e batemos na traseira 

desse cara.” (publicado em 06/06/2011, 12h18)   

(92) Há cerca de uma semana, obras eram realizadas no sistema de transmissão de gás de um 

chaveiro. Nesta segunda, um vazamento teria começado. Funcionários isolaram a sala onde o 

gás se espalhou e houve um princípio de incêndio.  



256 

 

O proprietário da loja tomou um extintor e abriu a porta da sala – foi quando houve a 

explosão. Possivelmente, a entrada de oxigênio tenha dado condições para isso. (publicado em 

06/06/2011, 17h42)   

(93) Na noite em que foi morto, Alisson voltava com os amigos de uma quermesse. Quando 

eles passavam pela frente de uma faculdade, foram abordados por três policiais militares. Os 

colegas que estavam com Alisson contam que um dos PMs tentou agarrar o jovem pelo capuz 

do casaco. Foi quando a arma disparou e atingiu o jovem na nuca. (publicado em 11/06/2011, 

19h48)   

(94) David acertou a cabeça da sua esposa após uma briga em uma visita aos filhos. Ambos 

estão processo de divórcio. De acordo com o capitão de polícia Sam Arciola, David e a sua 

esposa Jennifer tiveram uma briga, foi quando ela o mordeu no braço e ele em seguida a 

acertou na cabeça com o iPhone. (publicado em 23/05/2011, 13h52)   

(95) O jovem estava acompanhado de um primo da mesma idade. Os adolescentes disseram 

em depoimento que foram ao terminal apenas para observar as decolagens dos aviões. Quando 

um deles precisou usar o banheiro, onde foi abordado pelo suspeito que é professor. 

De acordo com a delegada, alguns passageiros tentaram entrar no banheiro, mas não 

conseguiram. Até que o outro jovem que aguardava o primo do lado de fora há algum tempo, 

informou sobre o parente estar lá dentro. Foi quando os usuários acionaram a segurança do 

aeroporto e a polícia. (publicado em 21/06/2011, 08h10)   

(96) Katia já tentava engravidar quando Roberto descobriu que tinha um tipo agressivo de 

câncer de pele, em fevereiro de 2009. O casal perdeu um bebê. Foi quando decidiram guardar 

o sêmen de Roberto em uma clínica, a -200ºC. Meses depois, Roberto morreu, aos 33 anos. 

(publicado em 21/06/2011, 13h49)   

(97) Ao G1 o cantor detalhou que bebia vodca com um grupo de amigos quando começou a 

discutir pelo celular com a noiva. Os dois desligaram o telefone e, ao tentar ligar para ela 

novamente, só dava caixa postal. 

“Foi quando peguei o carro. Eu queria me encontrar com ela para fazer a reconciliação”, 

disse. Daí pra frente, Rangel afirmou não se lembrar de nada, nem da batida nem de ter 

fugido. “Eu estava em um estado muito ruim. Devo ter cochilado dirigindo. Não era eu, não 

conseguia falar com ninguém”, disse o cantor, reconhecendo que dirigia embriagado. 

(publicado em 01/07/2011, 16h52)  

(98) No final do ano passado os moradores da Vila Inah recorreram à Justiça para impedir a 

construção do monotrilho. Eles alegaram que o Metrô não tinha feito um estudo de impacto 
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ambiental na região, ou seja, não sabia os prejuízos que poderiam ser causados com a obra. 

A Justiça concedeu uma liminar e a obra não começou. O Metrô recorreu uma primeira vez, 

mas perdeu. Na segunda, apresentou as licenças ambientais. Foi quando a Justiça autorizou a 

obra. (publicado em 06/07/2011, 13h21)   

(99) Um policial militar foi baleado em uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis 

de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com uma funcionária do lugar, 

dois homens chegaram a pé. Um deles entrou na loja de conveniências e deu voz de assalto. 

O policial estava à paisana e reagiu – foi quando o ladrão que estava do lado de fora disparou 

quatro tiros contra ele. Foi levado para o Hospital Cajuru, em Curitiba, e o estado de saúde é 

grave. Os bandidos fugiram também a pé, sem levar dinheiro. (publicado em 07/07/2011, 

17h52)   

(100) Na noite da última quarta-feira (6), a mulher estava na porta de casa com a filha 

conversando com uma vizinha, quando três homens chegaram e anunciaram um assalto. A 

menina, de 10 anos, foi puxada para dentro do carro. 

Foi quando a mãe dela, Keli Aparecida Vicente, de 28 anos, avançou em um dos assaltantes. 

“Ele grudou no braço e nos cabelos dela e no momento em que vi isso fui para cima dele", 

conta Keli.  "Ele grudou em mim, se jogou para dentro do carro e eu caí junto com ele. O 

motorista saiu arrastando. Quando ele viu a viatura, disse 'solta ela', aí ele me jogou", relata a 

mãe que está com ferimentos nas pernas e pés. (publicado em 08/07/2011, 14h12)   

(101) O rapaz é cunhado de Maiara e é usuário de drogas, ainda segundo a polícia. Segundo 

as investigações, ele entrou na casa da garota, que estava sozinha com Nicole, para roubar. O 

jovem foi preso depois que os policiais encontraram uma calça usada por ele no dia do crime 

em um terreno baldio. Em um dos bolsos da peça estava um molho com chaves da casa de 

Maiara, onde aconteceu o crime. 

De acordo com a polícia, Maiara acordou depois que o suspeito entrou na casa e ficou 

assustada – foi quando ele decidiu matá-la. Nicole acordou em seguida e também foi morta. 

(publicado em 14/07/2011, 07h01)   

(102) No Chile, houve novos confrontos entre estudantes e a polícia nas ruas de Santiago, por 

conta de protestos contra o sistema de ensino superior. 

O movimento começou bem humorado. Até que os estudantes resolveram sair do trajeto 

estabelecido pelo governo e derrubaram as cercas. Foi quando o tumulto teve início. 

(publicado em 15/07/2011, 00h57)  
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(103) No depoimento que prestou na terça-feira (12), quando foi presa no apartamento da 

Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde trabalhou, ela conta que a menina era muito 

mimada e que há cerca de dois meses, quando nasceu seu irmão, ela ficou pior. Foi quando, 

segundo contou na delegacia, resolveu educá-la como se fosse filha dela. (publicado em 

15/07/2011, 12h40)   

(104) O advogado Julio Cesar Fernandes, chamado para defender José, contou que o 

problema com o banco do veículo foi repentino. "Quando ele foi mudar a marcha, quebrou a 

trava e o banco se soltou para trás. Foi quando ele perdeu o controle da direção." A viagem 

até Diadema era a última do dia feita pelo motorista, que seguiria para a garagem. (publicado 

em 15/07/2011, 12h21)   

(105) “Uma outra empregada da casa pediu demissão e explicou que não aguentava mais ver a 

menina sendo agredida, então foi quando os pais pegaram as imagens e constaram as 

agressões contra a filha”, disse Fábio Corsino. (publicado em 12/07/2011, 19h31)  

(106) Julio Cesar Fernandes Neves, advogado do motorista do ônibus, disse que a trava do 

banco do motorista apresentou um defeito repentino, o que fez com que perdesse o controle 

do veículo. 

“Quando foi mudar de marcha, a trava quebrou e o banco se soltou para trás. Foi quando 

perdeu a direção e pulou para o outro lado da avenida”, disse. Segundo ele, o seu cliente está 

muito abalado e afirmou que as motos trafegavam no corredor de ônibus. (publicado em 

15/07/2011, 15h41)  

(107) Isso é um processo silencioso que dura 10, 20, 30 anos. A pessoa está doente, mas não 

sabe. Só vai apresentar sintomas quando o fígado estiver em péssimas condições. “Quando eu 

descobri que estava grávida eu já fui fazer meus exames de pré-natal. E foi quando eu 

descobri, nesta segunda gestação, que eu era portadora da hepatite B”. A gravidez trouxe 

felicidade, mas também preocupação para Juíara, de Vacaria, Rio Grande do Sul. O momento 

do parto é uma das formas mais comuns de transmissão da doença. (publicado em 

17/07/2011)   

(108) Uma lavradora de 51 anos acusa o vereador José Jackson, do PT, do município de 

Capela do Alto Alegre, a 208 km de Salvador, de agressão. De acordo com a mulher, 

Jucineide Lima, o caso aconteceu no último sábado (16), no mercado municipal da cidade, 

quando ela foi ao banheiro público do local e reclamou da sujeira. “Não falei nada com ele, 

falei com um fiscal. Ele estava perto e começou a me xingar, aí eu disse: ‘me respeite’, foi 

quando ele me deu um murro no rosto, comecei a sangrar muito”, relata a lavradora. 
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(publicado em 18/07/2011, 15h52)    

(109) Mas nem sempre foi assim. Quantas vezes foi preciso deixar a colheita apodrecer no pé 

ou no galpão, pois não tinha comprador ou ninguém sabia como aproveitar tomates sem valor 

comercial. 

Foi quando a família sofreu uma crise financeira. E decidiu trocar a produção convencional 

pela orgânica e investir na fábrica de molhos. Hoje, quanta diferença. Eles fazem parte de uma 

cooperativa. E já distribui os produtos em quase todo o país. Assim, dentro dos vidros, a 

colheita dá lucro o ano todo e dá mais prazer. “Ah, sabor, é outro sabor, não contem 

agrotóxico, nada. Tudo natural”, diz dona Albertina Maia, na beira do fogão. (publicado em 

22/07/2011, 22h44)  

(110) Um advogado foi baleado na madrugada desta segunda-feira (25) no morro São José, no 

bairro Praia do Suá, em Vitória. De acordo com a polícia, ele subia o morro com frequência 

para comprar droga. Após consumir o crack, ele teria reclamado do valor pago, alegando que 

a quantidade não estava correta. Foi quando a confusão com os traficantes começou. 

(publicado em 26/07/2011, 13h31)  

 

 

 

Anexo II – E: Padrão III:  c) [foiquandoconector argumentativo] 

 

(111) Henrique afirma que foi isso mesmo: uma lamentável confusão de datas. “No domingo, 

dia 16, que eu acreditava que era dia 15, eu fui lá. Aí foi quando a casa caiu, tinha percebido a 

besteira que eu tinha feito”, contou ele.  

O rapaz de 20 anos, iniciante na carreira, diz que ficou arrasado com o erro que cometeu. 

Chegou a duvidar da própria vocação. (publicado em 22/05/2011)  

(112) Sob suspeita de extravio o vereador professor Galdino (PSDB) protocolou pela segunda 

vez na última sexta-feira (13), o requerimento para a implantação de bicicletários nos 

arredores da Câmara Municipal de Curitiba. O assessor jurídico de Galdino, Jean Sirigate, 

disse em entrevista ao G1 que após ser aprovado pela Câmara Municipal em junho de 2010, o 

projeto foi encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente, mas houve demora no envio de 

respostas para a efetivação do requerimento. 

"Após um ano esperando a resposta, ligamos para o órgão para saber como estava o 

andamento do projeto, foi quando suspeitamos que ele tinha sido extraviado", afirmou. 
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Sirigate contou também que houve uma confusão entre duas secretarias (Meio Ambiente e 

Obras) da capital. "Um órgão ficou 'empurrando' para o outro e ninguém sabia me dizer 'quem' 

efetivamente estava com o ofício que havíamos protocolado ". (publicado em 25/05/2011, 

11h05)   

(113) Que planta é essa? “Mas era hora de olhar para baixo e começar a me entender com os 

jardins. E foi quando vi, maravilhada, que não conhecia quase nada daquelas plantas 

europeias. Cheirei, apertei, fotografei. Como ia saber o nome daquilo tudo? Saí perguntando 

para todo mundo. E como a maioria faz jardim por ser bonito e não por conhecimento, logo vi 

que não saberia mais dos que dois ou três nomes... Skimia parece um azevinho com frutinhas 

vermelhas e todos têm no jardim. Levei uma semana pra descobrir que o arbusto com 

estrelinhas amarelo-ouro era a Forsythia, a única coisa do reino vegetal que produz lactose, 

um subproduto animal. E dê-lhe internet à noite pra fuçar até descobrir...” (publicado em 

01/07/2011, 09h37)   
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ANEXO I II  – FRAGMENTOS DE NOTÍCIAS PUBLICADAS PELO JORNAL O DIA ONLINE 

Século XXI 

 

Anexo III – A: Padrão I: [foiverb.ligação] e [quandoadv.integrante] 

 

(01) Para a mãe de Eloá, o pedido de perdão no início do depoimento de Lindemberg pode 

ter sido uma estratégia da defesa para “sensibilizar os jurados”. Durante a entrevista, ela 

disse que o condenado “mentiu em tudo” em seu interrogatório. 

“A única coisa em que não mentiu foi quando disse que atirou na Eloá.” Segundo ela, 

Lindemberg mentiu, inclusive, quando citou que sua filha havia reatado o namoro pouco 

tempo antes do ocorrido. “Ela tinha medo dele já por ficar passando na porta da escola. Ela 

queria distância dele”, explicou. (publicado em 27/02/2012, 16h55)   

(02) De acordo com Nem, o advogado dele à época, Jaime Fusco, que hoje voltou a defendê-

lo, foi pessoalmente à Secretaria de Segurança e à Superintendência da Polícia Federal para 

negociar a rendição. 

“Eles queriam que eu delatasse (os policiais corruptos), mas eu não tenho quem delatar. A 

vez que chegou mais perto foi quando o AfroReggae tentou negociar. Porque eles disseram 

que não precisava delatar”, disse o traficante, por videoconferência. Ele está preso na 

Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. (publicado em 09/03/2012, 

22h10)  

(03) Um dos momentos mais comentados na audiência de ontem foi quando um dos PMs 

responsáveis pela prisão, tenente Ronald Cadar, do BPChoque, disse que foram apreendidos 

com Nem 35 saquinhos de leite em pó desnatado. (publicado em 09/03/2012, 22h10)  

(04) O pior momento de Loco foi quando sua cobrança de pênalti, na semifinal da Taça 

Guanabara, parou nas mãos do goleiro Diego Cavalieri, do Fluminense. Antes desta decisão, 

o atacante sofreu um estiramento muscular na coxa direita e chegou a desfalcar o Botafogo 

contra o Macaé. (publicado em 12/03/2012, 09h29)   

(05) O envolvimento dos dois teve seus altos e baixos. O casal viveu momentos de crise e 

chegou até a terminar o relacionamento. Apesar de chorar e sofrer, Yuri chegou a dizer que 

estava mais leve sem a estudante de Medicina e até desejou vê-la fora do programa. Durante 

a separação, ele quase ficou louco de ciúmes e recebeu a ajuda de Ronaldo. Outro momento 

ruim foi quando o brother percebeu que Laisa estava chorando por causa de outro romance, 

após mais uma noite quente de amor. (publicado em 13/03/2012, 23h35)   
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(06) Durante a recente visita de Harry pela América Latina, o príncipe recebeu um pedido de 

casamento da Miss Bahamas e ganhou um beijo da apresentadora Fernanda Motta, em São 

Paulo. A última vez que o príncipe Harry teve um relacionamento longo foi quando 

namorou Chelsy Davy, por cinco anos.  (publicado em 14/03/2012, 13h38)   

(07) Logo após a passagem da ex-bbb Laisa pelo Gran Hermano, a versão espanhola do 

BBB, Noemí foi a escolhida para passar um tempo na casa mais vigiada do Brasil. A 

hermana de 26 anos, trabalha como gerente em uma loja de roupas, mas sua verdadeira 

paixão é o surf. “É meu grande hobby. O dia mais feliz da minha vida foi quando peguei a 

minha primeira onda”. (publicado em 05/03/2012, 19h31)   

(08) A eliminação em massa dos aliados fez Monique se aproximar ainda mais de Yuri, seu 

ombro amigo nas últimas semanas de confinamento. Embora muito apegados, os dois 

viveram momentos tensos. E o maior deles foi quando, em uma das festas, a gaúcha trocou 

o som ambiente. O professor de Muay Thai não gostou e falou poucas e boas para a amiga. 

Para piorar, ainda a expulsou do Quarto Selva. (publicado em 19/03/2012, 00h08)   

(09) Um dos momentos mais aplaudidos do show foi quando Michel cantou Adele. 

"Someone Like You" não foi a única canção em inglês interpretada pelo sertanejo. Ele ainda 

cantou Black Eyed Peas, além de “Pa Panamericano”, em italiano, e “Kuduro”, sucesso de 

Lucenzo, que também subiu ao palco com Teló. “Vocês têm aqui um grande artista 

internacional”, disse o cantor português sobre o brasileiro. (publicado em 19/03/2012, 

08h40)  

(10) O momento mais crítico foi quando a mãe de Juan — que está no Programa de 

Proteção à Testemunha — se exaltou ao ser questionada por sua amizade com uma senhora 

chamada Janaína, conhecida como Ronaldinha, que foi presa recentemente acusada de 

envolvimento com o tráfico. (publicado em 19/03/2012, 16h38)  

(11) Segundo ela, o menino, com 14 anos à época, foi internado em enfermaria de custódia, 

com três maiores baleados. Outro momento tenso foi quando a defesa do PM Edilberto 

Barros do Nascimento acusou a promotora Julia Costa da Silva de induzir respostas da mãe. 

“O senhor para me interromper precisa me pedir licença”, disse a promotora para o advogado 

Antônio Carlos de Oliveira. Ele bateu a mão na mesa: “Não preciso, não”. (publicado em 

19/03/2012, 16h38)  

(12) Um dos momentos mais divertidos – e surpreendentes – para Fael foi quando Ana o 

avisou que as meninas da plateia pediram para ele tirar o chapéu, aos gritinhos, e o caubói 

atendeu com um sorriso enorme no rosto. Ana Maria então convidou Fael para dar uma volta 
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na casa mais uma vez. “Para ver o que você esqueceu”, brincou ela. Assim que chegou ele 

entrou com o pé direito e deu alguns pulinhos - “para dar sorte”. (publicado em 30/03/2012, 

11h31)  

(13) Mallandro não esconde a empolgação por sua volta à TV. O pior momento da carreira, 

segundo ele, foi quando ficou dois anos fora do ar. “É triste, você acaba sendo esquecido, 

mas dei a volta por cima”. (publicado em 04/04/2012, 23h42)   

(14) Antes de deixar o Brasil, Hooker assinalou o que mais a marcou na final do torneio 

nacional: a dança com as jogadoras. Depois do jogo, a equipe de Osasco subiu em um palco 

próximo à torcida e apresentou uma coreografia da música sertaneja "Eu quero tchu, eu 

quero tcha". Os passos atrairam olhares e flashes. 

"Posso dizer, sinceramente, que o melhor momento foi quando o time todo começou a 

dançar depois do jogo. Tinha escrito no Facebook que dançaria se a gente ganhasse. E no 

final, o time todo dançou. Isso fez o título muito maior", escreveu Hooker. (publicado em 

17/04/2012, 11h40)   

(15) Os anos passam, mas a língua de Noel Gallagher continua afiada. Pelo menos foi o que 

demonstrou o ex-guitarrista do Oasis, que está no Brasil para duas apresentações solo, em 

conversa com jornalistas na tarde desta quarta. O ponto alto foi quando ele explicou porque, 

após deixar o Oasis, preferiu não chamar nenhum cantor para acompanhá-lo.  (publicado em 

02/05/2012, 21h01)   

(16) “Fato marcante foi quando eu fui ao Rio de Janeiro gravar um comercial e estava 

acontecendo o Nana Fest e fui ao show, meu amigo Bell Marques me viu curtindo lá porque 

sou fã dele pra caramba e disse: "Tuca, suba aqui pra você cantar uma música". Era minha 

primeira aparição no Rio de Janeiro na carreira solo com toda galera gritando: “Tuca, Tuca, 

Tuca”. Foi emocionante e não bastasse eu cantar no palco do Chiclete, ele disse: "Você vai 

tocar com a minha guitarra". (publicado em 05/09/2012, 20h11)  

(17) A vitória em Brands Hatch, deixando Stewart na segunda posição, foi um marco para 

Fittipaldi no campeonato. “A primeira vez que tive esperança de ser campeão mundial foi 

quando ganhei na Inglaterra, em junho, em uma disputa muito acirrada com o Jackie 

Stewart”, comentou. (publicado em 10/09/2012, 10h08)   

(18) Nesta segunda-feira, o Flamengo inaugurou o muro dos tijolinhos e o campo 5 do Ninho 

do Urubu. Durante o evento, a presidente Patrícia Amorim foi questionada sobre diversos 

assuntos, principalmente quando o foco era a má fase da equipe. Mas o que acabou 

chamando mais atenção foi quando o tema abordado era uma possível contratação do meia 
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Paulo Henrique Ganso. (publicado em 10/09/2012, 13h33)   

(19) Na tarde desta terça-feira, Ivete Sangalo teve um encontro com a imprensa no 

HotelRenaissance, em São Paulo, para falar sobre seu novo trabalho, o CD “Real Fantasia”. 

“Minha vida é uma real fantasia. Minha vida é real, de mulher normal. Em contrapartida, 

tenho a fantasia de ser artista”, comparou a cantora, que deixou a entrevista para lá de 

descontraída com seu bom humor. 

Um desses momentos foi quando falou sobre a concepção da capa, produzidas com fotos de 

Gui Paganini . “A capa tem o céu, que é nosso e eu amo; tem esse vestido, que não tem 

muitos detalhes, mas diz muito; e tem essa mulher, que é real, mas entre quatro paredes, 

realiza tudo quanto é fantasia”, explicou Ivete, orgulhosa com sua nova silhueta. (publicado 

em 09/10/2012, 18h49)   

(20) Um momento de grande tensão foi quando o paraquedista entrou em espiral no início 

do salto, deixando muita gente apreensiva, mas ele se estabilizou rapidamente. A subida, que 

demorou duas horas e trinta minutos, atrasou várias horas devido ao vento excessivo em 

Roswell, nos Estados Unidos. (publicado em 15/10/2012, 15h34)   

(21) “Vou governar para que essa cidade seja melhor para todos”, disse, na reunião 

organizada pela Comissão de Evangélicos de Belford Roxo, no salão de uma escola do 

Parque São José, na noite de segunda-feira. Por várias vezes o candidato se emocionou, 

diante da demonstração de apoio das pessoas que estavam no auditório lotado. Um dos 

momentos mais marcantes foi quando uma pastora, que também é cantora gospel, subiu ao 

palco, ao lado de Dennis, e interpretou o hino de louvor.  (publicado em 16/10/2012, 20h51)  

(22) De acordo com ela, o momento de maior pânico foi quando o parlamentar teria 

afirmado que a jogaria para fora do barco. “Ele disse que colocaria uma pedra no meu 

pescoço e me jogaria no mar. Fiquei apavorada, daí fingi que estava desmaiada e ele foi 

embora. Pouco depois, dois seguranças do clube foram até o barco dele e pediram para que 

eu fosse embora. Perdi a minha dignidade”, contou Christine. (publicado em 22/10/2012, 

01h00)   

(23) O ponto alto do show foi quando a cantora chamou três fãs para subir ao palco — o que 

é de praxe em suas apresentações. Ela sentou-se ao piano, abraçada aos três, para interpretar 

a música ‘Hair’. Um deles, no entanto, não parou de chorar e Gaga acabou desabando em 

lágrimas também. (publicado em 12/11/2012, 00h00)  

(24) O ápice do show, porém, foi quando o anfitrião chamou ao palco Monarco, Tia Surica, 

Davi do Pandeiro e todos os membros da Velha Guarda. Incentivado por Monarco, de 79 
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anos, o mais antigo da turma, Paulinho lembrou histórias saborosas da Portela. Em seguida, 

surpreendeu ao pegar um tamborim e acompanhar o grupo - criado por ele mesmo em 1970 - 

em clássicos como "Lenço", "Quantas Lágrimas", "Corri pra ver" e outros. Depois, recebeu 

uma homenagem e uma placa da Velha Guarda. (publicado em 18/11/2012, 15h34)   

(25) Prestes a completar 39 anos – ela aniversaria nesta quinta-feira, quando a atração vai ao 

ar depois "Da Praça É Nossa" – , Eliana olha para o seu passado com dignidade, sem 

esconder suas origens. “Tenho humildade porque sei muito bem de onde eu vim e dou valor 

demais às minhas conquistas”, prossegue, evocando um preconceito vivido na época de 

menina. “Na infância, o dia que mais me marcou foi quando ouvi o pai de uma criança com 

quem eu brincava, dizendo em uma discussão: ‘Eu não quero a filha do zelador aqui!’. Eu 

nunca esqueci isso". (publicado em 21/11/2012, 17h21)   

(26) Durante a visita, os jogadores aproveitaram para conhecer a quadra e a vila olímpica da 

escola, onde chegaram a bater bola com algumas jovens da equipe de futebol feminino da 

agremiação. Um dos momentos mais curiosos protagonizados pelo equatoriano foi quando 

arriscou cantar um trecho de um dos maiores sambas da escola, aproveitando para exaltar o 

Gigante da Colina. (publicado em 23/11/2012, 11h26)   

(27) Na sexta-feira, Elba Ramalho já havia emocionado a todos com seu show. Ela cantou no 

Palco Gonzagão, no Módulo Esportivo, para o maior público do evento na cidade: 50 mil 

pessoas. O ponto mais emocionante foi quando a paraibana cantou ‘Asa Branca’. “Esse é o 

hino nordestino”, disse, às lágrimas. A última canção do show foi ‘Frevo Mulher’, que teve a 

participação de Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha e neto de Gonzagão. E Elba encerrou 

a apresentação com uma comoção geral, fazendo a multidão rezar a ‘Oração de São 

Francisco’. (publicado em 18/12/2012, 00h00)   

(28) Ex-São Paulo, Lucas sentiu a falta de entrosamento com os companheiros. Apoio da 

torcida não faltou. Em um primeiro tempo tímido, a melhor jogada de Lucas foi quando se 

livrou de marcador, arrancou e só parou ao receber falta na entrada da área. (publicado em 

11/01/2013, 20h21)   

(29) No auge da fama, ela foi considerada símbolo sexual, indo parar até na capa da 

‘Playboy’. “Não me achava isso, não. Mas foram me convencendo que eu era, e a parte mais 

chata da minha vida foi quando acreditei nisso. Fiquei meio mascarada, não foi bom para 

mim. Não posaria nua de novo. Foi importante quando eu tinha 44 anos, mas agora, aos 57, 

no máximo posso pensar em um dia fazer um daqueles ensaios sensuais. Mas nua, não”, 

decreta. (publicado em 12/01/2013, 00h00)   



266 

 

(30) Na noite de sexta-feira, Thiaguinho dividiu o palco com o ator e cantor Thiago Martins. 

Amigos de longa data, os dois se divertiram durante a apresentação na Ilha do Governador, 

no Rio. Depois de algumas músicas, os amigos resolveram dançar um pouco. O ponto alto 

do show foi quando Thiago Martins foi secar o suor do rosto de Thiaguinho e acabou 

mostrando sua barriga tanquinho. (publicado em 12/01/2013, 13h48)   

(31) Em defesa de um dos três réus julgados, Sérgio Costa Júnior - condenado a 21 anos de 

prisão em novembro pelo mesmo crime - negou partes dos depoimentos prestados antes. A 

principal parte negativa foi quando afirmou que, no momento em que o tenente Daniel 

Benitez contou aos colegas do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São 

Gonçalo) sobre o plano para executar a magistrada, nem todos os réus do processo estavam 

presentes. (publicado em 29/01/2013, 17h50)  

(32) Jeferson também negou que tivesse contato com o ex-comandante do 7º BPM (São 

Gonçalo), coronel Luiz Cláudio Oliveira, que também está preso pelo crime. "A única vez 

que falei com ele foi quando ele nos visitou no BEP (Batalhão Especial Prisional da PM)". 

(publicado em 30/01/2013, 11h32)    

(33) Um dos momentos mais emocionantes foi quando o advogado Técio Lins e Silva, 

assistente da acusação, leu para os jurados a frase: 'para o triunfo do mal só é preciso que 

homens bons não façam nada', do filósofo Edmund Burke. (publicado em 04/02/2013, 

13h53)  

(34) "Não sei se vou de Maria Zanúbia ou de Roberta". Foi com essa frase que Roberta 

Rodrigues descreveu a sua ansiedade para entrar na Avenida pela Grande Rio, na madrugada 

desta terça-feira, segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. 

Roberta entrou como destaque no quarto carro da escola de Caxias e estava muito 

empolgada. "A última vez que desfilei foi quando o Salgueiro foi campeão", brincou a atriz, 

revelando-se pé-quente. (publicado em 12/02/2013, 00h38)   

(35) Em entrevista ao O Dia, a atriz falou mais sobre o câncer que teve. "O pior momento 

para mim foi quando me olhei no espelho e fiquei careca. Foi aí que eu percebi que estava 

num outro grupo e foi muito estranho", relata Betty. (publicado em 12/02/2013, 02h13)  

(36) Na audiência, o momento mais impactante foi quando o promotor Henry Vasconcelos 

apresentou vídeo de quase duas horas. Em um deles, Eliza dizia que, se fosse morta, Bruno 

seria o responsável. A mãe dela, Sônia Moura, passou mal e deixou o plenário por mais de 

uma hora. Ela se revoltou por Célia ter dito que Eliza teria feito polenta no sítio do goleiro. 

(publicado em 06/03/2013, 00h01)  
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(37) Outro momento emocionante foi quando Bruno assistiu às imagens da reconstituição 

do crime. Na ocasião, Sérgio Sales, primo do jogador que foi assassinado, afirmou que malas 

de Eliza e do menino foram queimadas. Bruno chorou. (publicado em 06/03/2013, 00h01)  

(38) A corretora de imóveis Luciana disse que estava panfletando perto do instituto quando 

viu a ação e resolveu fazer exames de sífilis e HIV. “Eu sou casada, sei o que eu faço. Eu só 

não sei o que o meu marido faz, não estou 24h com ele”, disse. Ela informou que a última 

vez que fez esse tipo de exame foi quando estava grávida do filho, que hoje tem 3 anos. 

(publicado em 22/03/2013, 20h56)   

(39) O cantor, que participou no final de 2012 da atração de Xuxa dias antes de o casal 

iniciar o romance, ainda relembrou o momento no palco. “Outra coincidência foi quando fui 

a seu programa. Fui cantar ‘Cigana’ e, uma semana antes, a cartomante (Regina Shakti) disse 

que você ia encontrar um amor.” (publicado em 25/03/2013, 19h14)  

(40) Com o tempo e a convivência, a advogada se aproximou cada vez mais do rapaz e o 

apelidou de “Príncipe”. Só que volta e meia o casal brigava e decidia terminar o namoro. O 

desentendimento mais sério que os dois tiveram foi quando a sister jogou um copo d'água na 

cara do brother. Arrependida, ela chorou bastante e se desculpou, mas não teve jeito. O 

modelo e empresário ficou separado da loira por alguns dias, só que no final acabou voltando 

para os braços da mineira. (publicado em 26/03/2013, 23h37)  

(41) Muito apaixonada, Fernanda chegou a afirmar que gostaria de viver com o rapaz. Um 

dos momentos mais tristes do casal foi quando os dois se enfrentaram no Paredão. A sister 

ficou muito abalada com a saída do brother e culpou Andressa por ter “destruído seu sonho”. 

E mesmo se sentindo sozinha, ela encontrou forças para continuar no jogo e criar um boneco 

em homenagem ao seu “Príncipe”. (publicado em 26/03/2013, 23h37)  

(42) Solidário ao drama dos que tiveram que deixar o abrigo, Carlos Botelho, de 56 anos, 

inspetor de alunos do Instituto Social São José, abriu mão de estar em casa com a família na 

Páscoa para ajudar a retirar lama e fazer encostas nas casas condenadas. “Estou aqui porque 

a prefeitura nunca consegue fazer nada direito. Se fosse a primeira vez, tudo bem. Mas não é. 

Os órgãos públicos estão fazendo descaso. Os abrigos estão fechados e as pessoas que 

moram em situação de risco estão pensando no que podem fazer para segurar suas casas. E 

eu estou aqui para ajudá-las. Você vê alguém da prefeitura aqui? A última vez que apareceu 

alguém foi quando a Dilma veio visitar a cidade. Depois sumiu todo mundo. Eu estou desde 

cedo com a mão no barro porque, realmente, elas não têm para onde ir. Olha como estou em 

plena Páscoa... Geralmente, nesta época, a gente reúne as famílias e celebra o renascimento, 
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a esperança.” (publicado em 31/03/2013, 23h36)  

(43) Único momento em que o elenco todo esteve reunido foi quando o técnico Paulo 

Autuori juntou os jogadores para conversar e tentar elevar o moral de todos. Depois, os 

titulares fizeram trabalhos na sala de musculação do Cefan e os reservas aprimoraram 

fundamentos. No lugar das brincadeiras entre os atletas, silêncio. (publicado em 05/04/2013, 

00h23)   

(44) O programa alcançou o auge nos anos 2000. Por aqui, o maior alvoroço foi quando 

José Albucacys posou para o calendário "Heróis do Rio 2003", cuja madrinha era a modelo 

Luma de Oliveira. (publicado em 18/04/2013, 00h30)  

(45) “A única vez que meu pai falou sobre isso comigo foi quando viu que tinha assunto de 

mulher à minha volta. Ele disse: ‘Isso está errado. Você tem que se definir.’ Eu disse: ‘Não, 

eu tenho que aproveitar tudo o que a vida me oferece.’ Eu gostava dos dois. Transei com 

muitas mulheres e muitos homens”. (publicado em 29/04/2013 às 00h00)   

(46) As imagens foram feitas a poucos metros de distância dos acusados. Para cada dia de 

trabalho, era necessária uma operação de resgate, com grupos de apoio na segurança dos 

agentes que filmavam, caso eles sofressem alguma emboscada. Um dos momentos de maior 

tensão foi quando o cabo Rodrigo da Silva Rodrigues (preso na operação) desconfiou dos 

agentes infiltrados. (publicado em 04/05/2013, 23h03)   

(47) Um momento divertido foi quando a apresentadora disse que fez um prato especial para 

os convidados: arroz doce. Lombardi ficou todo feliz com a iguaria, já a atriz agradeceu e 

disse: “è... eu não gosto de arroz doce...”. Todos caíram na gargalhada. (publicado em 

09/05/2013, 11h44)  

(48) Alcione revela no ‘Viva o Sucesso’, esta quarta-feira, às 21h, que o momento mais 

difícil de sua carreira foi quando perdeu a voz e recebeu o diagnóstico de que só poderia 

cantar por mais um ano. (publicado em 13/05/2013, 00h00)  

(49) Outro episódio que deu o que falar foi quando ela perguntou sobre a cirurgia no 

‘grelinho’ de Geisy Arruda. “Eu sei que ao vivo tenho que me segurar mais, só que, quando 

eu vi, já tinha falado. Foi sem querer. Eu falo sem pensar”, justifica Ticiane, que dá a cara a 

tapa sem medo: “Brinco e dou risada com os meus erros. Nada é programado”. (publicado 

em 18/05/2013, 22h30)   

(50) A jornalista Bruna Paixão, de 35, assim como Neila e Mariana, classifica a adolescência 

como a parte mais crítica. Bruna perdeu a mãe quando tinha 9 anos e sua irmã, Adriana, 7. 

“Tem momentos em que só mesmo a mãe pode nos ajudar. Me lembro que foi bem 
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constrangedor quando tive que pedir dinheiro para meu pai para comprar anticoncepcional. 

Sou meio perdida em relação à vaidade feminina, essa coisa de fazer unha, cuidar do cabelo. 

Na adolescência, eu sofri mais. Meu pai travava muita coisa, era rígido e a mãe tem o papel 

de amenizar essas questões”, reflete Bruna. Neila concorda: “A hora que mais senti falta da 

minha mãe foi quando comecei a namorar, eu queria sair e meu pai tentava me prender. Se 

minha mãe estivesse por perto, serviria para abrir a cabeça dele”, diz. (publicado em 

21/05/2013, 00h30)  

(51) O Peixe não se achava ofensivamente. Sem ritmo, Montillo não conseguia criar. 

Neymar tentava, mas era desarmado pelos rivais. O lance mais perigoso do Peixe foi quando 

o craque arrancou e chutou para fora. (publicado em 26/05/2013, 18h06)  

(52) A primeira aparição de Rame no teatro foi quando ela tinha apenas 8 meses e estreou 

no colo de sua mãe. Em 1954, ela se casou com Fo e colaborou com inúmeras peças dele, 

sendo a principal protagonista do sexo feminino. (publicado em 29/05/2013, 15h55)   

(53) O estopim para a indgnação do noivo, que demonstrou não gostar de se expor em 

público, foi quando um motorista passou buzinando com o caminhão em que dirigia. É 

possível ver ele apontando para o caminhão e dizendo "Olha aí". Em seguida ele vai embora 

aos gritos de "casa, Bruno" das pessoas em volta. Porém, Bruno volta, de carro, e coloca a 

moça dentro do automóvel para irem embora. (publicado em 11/06/2013, 10h37)   

(54) O único momento de calmaria no estúdio da TV Gazeta foi quando Timóteo mostrou a 

foto da filha adotiva. Disse que era apaixonado pela menina e que não se importaria se ela 

fosse gay ou hétero. Afirmou que no momento só se preocupa que ela tenha uma boa 

formação. (publicado em 19/06/2013, 20h22)  

 

 

 

Anexo III – B: Padrão II: [foi verb.copulativo [quandoadv.relativo]] 

 

(55) De acordo com o rapaz, eles brincavam com outras crianças mais novas em frente à casa 

onde moravam e, após um tempo, foram levá-las para suas respectivas casas. Na volta, foi 

quando tudo aconteceu. No momento em que eles passavam pelo beco, Juan teria corrido ao 

ver algo que o assustou no local onde foi baleado e morto. Wesley disse ainda que não viu o 

irmão ser atingido, pois correu na direção contrária assim que ouviu os tiros e sentiu que foi 

ferido no ombro. (publicado em 15/03/2012, 16h35)  
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(56) Depois, já na unidade privada, recebeu diagnóstico errado: os médicos disseram que ela 

teria cálculo na vesícula, e não dengue. Ana Regina era chefe de Enfermagem do Setor 

Cirúrgico do Hospital Municipal da Piedade, onde trabalhou por 26 anos. Ela começou a se 

sentir mal dia 26 de fevereiro e foi internada dia 27. Após ser submetida a exames, recebeu 

diagnóstico de dengue e permaneceu internada lá até 1º de março. 

“Foi quando deram alta para Ana, dizendo que deveria voltar no dia seguinte”, contou um 

parente que pediu para não ser identificado. Ao contrário do que foi informado pela 

Secretaria Municipal de Saúde terça-feira, Ana Regina voltou ao Hospital da Piedade no dia 2 

de manhã. (publicado em 21/03/2012, 21h12)  

(57) Então, sem correr riscos, o Grêmio só foi respirar aliviado aos 33 do segundo tempo. Foi 

quando Marquinhos cruzou e Werley desviou de cabeça: 2 a 1. Ainda deu tempo para Léo 

Gago ampliar de falta, aos 39. O suficiente para se classificar embora com mais dificuldades 

do que o imaginado. (publicado em 21/03/2012, 21h39)   

(58) O quadro de saúde de Pedro Dantas, há 72 horas na UTI, piorou na madrugada desta 

segunda-feira. Foi quando sofreu uma parada cardíaca, com duração de seis minutos, mas 

foi ressuscitado. (publicado em 23/04/2012, 15h05)   

(59) E Breno conhece bem o peso das canções. “Eu escuto Roberto desde os 17 anos. Foi 

quando tive uma decepção amorosa. Era uma paixão por uma mulher mais velha e eu tomei 

um pé na bunda. Eu ficava no quarto sofrendo, meu pai pegou umas fitas dele e aquilo ficava 

tocando em looping. Fiquei que nem o João. Acho que essas músicas representam esse lado 

emotivo do brasileiro. Quem nunca sofreu ou se apaixonou com ele?” questiona o diretor. 

(publicado em 13/08/2012, 00h37)   

(60) A paralisação nacional dos policiais rodoviários federais foi aceita durante assembleia 

realizada no dia 18 de agosto. A adesão foi feita de forma gradual conforme as necessidades 

de cada sindicato estadual (Sinprf). Foi quando na segunda-feira, dia 20, o movimento 

grevista foi declarado oficial. A federação registou a participação dos 24 sindicatos regionais. 

(publicado em 29/08/2012, 14h07)   

(61) De acordo com a Polícia Federal, a mulher de Cachoeira teria procurado o juiz federal 

Alderico da Rocha Santos em seu gabinete, momentos após a audiência dos réus na Operação 

Monte Carlo. Foi quando ela disse ao juiz estar de posse de um dossiê contra ele que seria 

veiculado por uma revista de circulação nacional. Ainda escreveu, em um papel, o nome de 

outras três pessoas que seriam denunciadas por meio do suposto dossiê. O juiz entendeu a 

ameaça dela como corrupção ativa, prevista pelo Código Penal e acionou a Policia Federal. 
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(publicado em 18/09/2012, 17h37)   

(62) Um ano depois ela me ligou me chamando para uma reunião, que foi quando ela me 

chamou para tocar com a banda da Mart'nália. Ela é uma das maiores responsáveis por tudo 

isto que vivo, foi ela que me descobriu, que realmente pescou meu dom", contou o músico. 

(publicado em 05/10/2012, 16h16)   

(63) Ela garante que não sente incômodo algum em gravar cenas de beijo com o ex. “Não foi 

estranho porque já fizemos um casal em ‘Floribella’ (2005). Temos química em cena, 

sabemos que dá certo. Quando vou fazer com o Victor (Pecoraro) até rola um desconforto 

normal por nunca ter feito par romântico com ele”, explica a atriz, que ficou longe da TV por 

três anos, enquanto passava pela chamada ‘crise dos 30’. “Trabalho desde os 13 anos. Minha 

vida sempre foi trabalho. Aos 29, rolou uma crise. Foi quando eu decidi parar um pouco e 

viver a minha vida. Você não consegue ter uma vida pessoal trabalhando muito, a verdade é 

essa. Hoje, sei que meu filho e meu marido estão me esperando em casa. Isso dá uma 

segurança enorme”, diz a mãe do pequeno Bento, de 1 ano. (publicado em 06/10/2012, 

22h30)  

(64) "Fui mestre da bateria em 1999, mas após o carnaval de 2001 tive que me afastar por 

problemas de saúde. Retornei como diretor com o Mestre Louro, com quem aprendi muito, e 

em 2008 voltei a assumir o posto, optando por ter o Zumbi ao meu lado durante essa minha 

nova gestão. Com a troca de diretoria, em 2011, a escola optou por possuir apenas um 

comandante para a bateria, que foi quando eu acabei permanecendo. Foi uma surpresa muito 

grande e que me deixou muito feliz", revelou. (publicado em 25/10/2012, 08h34)   

(65) “Acari faz parte do meu dia a dia, cresci no subúrbio. Na arte que fizemos aqui, 

retratamos o baile funk, a música e a famosa feira do bairro”, diz ela, que hoje se manda para 

o Chile, a trabalho. “Só este ano, já estive em mais de 10 países, como Alemanha, Canadá, 

Turquia e Espanha. Mas é aqui que me divirto. Não curto aquelas festas cheias de socialites”, 

confessa Anarkia. Aos 18 anos, ela entrou para a faculdade de Belas Artes e ganhou da mãe a 

liberdade. Foi quando começou a pichar frases em muros e, depois, transformá-las em 

imagens: “Descobri o grafite e com isso saí da marginalidade da pichação”. (publicado em 

30/10/2012, 00h00)  

(66) Além de roubar o casal, os bandidos levaram os dois para uma rua deserta onde ocorreu 

o estupro da moça na frente do namorado. 

A Polícia Civil arquivou o caso em 2007 sem condenação, mas por insistência do pai, o caso 

foi reaberto em 2009. Foi quando o empresário descobriu que o acusado foi preso pela 
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Interpol. (publicado em 31/10/2012, 17h29)  

(67) O delegado Roberto Troncon, superintendente da PF em São Paulo, disse que a 

investigação começou em 2011. Foi quando um servidor do TCU procurou a PF para 

denunciar o esquema. Foram feitas buscas e apreensões também no Ministério da Educação, 

na Agência Nacional de Aviação Civil, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na 

Advocacia-Geral da União e na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. (publicado em 

23/11/2012, 14h35)   

(68) A aposentada conta que, quando fez 60 anos, em 2009, pagava R$ 276 por mês. Após 

diversos reajustes, a prestação chegou a R$ 1.307,96 em outubro. Foi quando ela procurou a 

Anacont e obteve ajuda para ir à Justiça. (publicado em 25/12/2012, 23h30)   

(69) Uma aposentada de 73 anos ficou presa em um supermercado durante o Ano Novo na 

região de Roubaix, perto de Lille, no norte da França. Mesmo trancada até esta quarta-feira, a 

mulher não se alimentou de nenhuma bebida ou comida. 

O incidente aconteceu porque a idosa se sentiu mal e foi ao banheiro do estabelecimento, 

onde ficou lá por alguns minutos. Foi quando fecharam as portas. (publicado em 02/01/2013, 

16h46)   

(70) Dois mil e doze foi um ano de muitos acontecimentos para Mariene de Castro. Foi 

quando ela lançou o terceiro CD, o elogiado ‘Tabaroinha’. Também deu à luz pela quarta 

vez: sua primeira filha mulher, Maria. Ela ainda protagonizou um longa e gravou um novo 

DVD, ambos com lançamento previsto para este 2013. Apareceu cantando na trama das seis 

da Globo, ‘Lado a Lado’. E ainda se mudou para o Rio de Janeiro, onde, além de cantar no 

Réveillon da Praia de Copacabana, foi muito bem-recebida entre os sambistas: eles não 

poupam elogios à cantora baiana — que participa da roda de samba do Arruda no domingo, 

no Clube Santa Luzia. (publicado em 15/01/2013, 00h00)   

(71) Campeão antes da última prova por causa de um acidente de Mansell em um treino, o 

irreverente Piquet brincou sobre seu melhor momento daquela temporada. “Foi quando 

Mansell bateu”, afirmou Piquet em entrevista ao programa Linha de Chegada, da Sportv. 

(publicado em 23/01/2013, 11h55)   

(72) O médium estava internado no Hospital Hélio Angotti e teve alta na manhã desta 

segunda-feira. No mesmo dia, pela tarde, ele voltou para o hospital quando o seu estado de 

saúde piorou. Foi quando morreu na madrugada desta terça-feira. (publicado em 

26/02/2013, 17h17) 
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(73) O estudante de direito Alexandre Hage, que estuda em uma faculdade em frente ao 

prédio que desabou, presenciou o momento do acidente. “Eu ouvi um estalo do outro lado da 

rua. Aí eu olhei para o estabelecimento e a parte superior começou a rachar e cair blocos no 

meio da rua. Umas 15 pessoas estavam do outro lado para atravessar no sentido da faculdade. 

No intervalo entre o primeiro estalo e desabamento, foi quando as pessoas conseguiram sair 

correndo”, disse. (publicado em 01/03/2013, 08h38)   

(74) Nesta quinta-feira, entretanto, após enterrar a filha e os dois netos, ele dizia que o 

estigma de herói não lhe convém mais. “Vivi isso em 1981, 1995, 2011, e não tinha dúvidas 

de que o meu papel era ajudar novamente agora [em 2013]. 

Foi quando vi que a casa da minha filha tinha desabado, e o sentimento de heroísmo desabou 

junto. Infelizmente, perdi minha menina, de 27 anos, e meus dois netos, de 4 e de 2 anos”. 

(publicado em 22/03/2013, 00h31) 

(75) Mesmo do lado de dentro do balcão, a relação atual de Marcelo com o dinheiro é 

semelhante à da aposentada Yeda Gaspar, do operário Mário Luiz Camilo e do orientador de 

trânsito Vanderlei Leite da Silva. Em comum, todos se consideram felizes e desapegados ao 

bolso. “Descobri a felicidade depois de 32 anos. Foi quando me divorciei do meu marido e 

percebi ainda mais que o dinheiro não tinha nada a ver com a alegria”, ilustrou Yeda, 62 

anos, que toca a vida com cerca de três salários mínimos por mês. (publicado em 23/03/2013, 

22h02)   

(76) Mônica Cunha teve o filho, Rafael, mandado para o Degase em 2003, aos 15 anos. Foi 

quando fundou o Movimento Moleque — Mães do Degase para tentar acompanhar o que 

acontecia dentro dos muros das unidades chamadas de sociedutavidas. (publicado em 

19/05/2013, 00h13)  

(77) Cheguei em Las Vegas por volta das 14h e fui direto para o hotel. Após um rápido 

banho, me dirigi ao Odds On Studios. Fui recebido pelo empresário do Santana e pelo próprio 

guitarrista. Dei a ele camisas do time de futebol do Skank e DVDs da banda. Seguimos para 

ouvir as bases que a banda dele tinha feito. Gostei muito do que ouvi, pois não mexeram 

muito na estrutura da música e colocaram um groove legal. Nesse momento, Santana falou 

que, devido à longa viagem, eu poderia gravar a voz no dia seguinte, mas recusei 

prontamente, dizendo que me sentia bem para gravar naquele momento. Foi quando Santana 

disse: “Nada como ser jovem!” E arrancou risadas de todos. (publicado em 29/05/2013, 

00h30)  
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(78) O traficante Paulo Rogério de Souza Paz, o Mica, preso nesta segunda-feira em Maricá, 

Região dos Lagos, foi capturado em uma casa alugada por R$ 8 mil para o Carnaval. Foi o 

que informou o delegado Rodrigo Santoro, da Delegacia de Roubos e Furtos, após a 

apresentação no preso, nesta tarde. Segundo o delegado, a polícia esperou o melhor momento 

para que pudesse efetuar a prisão sem que houvesse nenhum tipo de represália. 

"Ele é uma pessoa que não era muito fácil de ser pega. Raramente saía da comunidade. Era 

difícil. Até no momento da prisão ele disse: 'depois de seis meses, foi a primeira vez que saí 

de dentro da comunidade para tentar aproveitar o Carnaval'. Foi quando nós conseguimos 

efetuar a prisão", explicou. "Ele teria pedido para um amigo para ir na rua comprar peruca e 

fantasia. A ideia dele era participar de algum bloco de carnaval devidamente fantasiado", 

completou o delegado. (publicado em 20/02/2012, 20h02)  

 

 

 

Anexo III – C: Padrão III: a) [foiquando conector de sequencialidade] 

 

(79) “Estou muito feliz pela boa atuação. Mas não foi fácil. O Volta Redonda impôs uma 

forte marcação, atrás da linha da bola e dificultou muito. Quando passamos a tocar a bola, 

abrimos o jogo e tivemos mais chances. O primeiro gol trouxe tranquilidade e obrigou o 

Volta Redonda a sair. Foi quando colocamos em prática o nosso ritmo e aumentamos a 

vantagem”, disse Anderson. (publicado em 29/01/2012, 23h40)     

(80) A largada da corrida em São Petersburgo foi limpa, sem acidentes, e com poucas 

mudanças de posição. Will Power, que largou na pole position, manteve a primeira 

colocação. Dentre os brasileiros, Rubinho continuou em 13º, Helio Castroneves caiu de 

quinto para sexto e Tony Kanaan subiu uma posição, e foi para sétimo. 

Até a 13ª volta, a prova não teve grandes emoções. Foi quando aconteceu a primeira 

bandeira amarela, por conta de uma falha no carro de Katherine Legge, que  fez a piloto parar 

no meio da pista, na reta dos boxes. (publicado em 25/03/2012, 16h28)   

(81) Quando foi fazer o financiamento em 60 parcelas de R$1.252,25, Elizabeth Beck 

encontrou taxas abusivas que encareceram o valor de um veículo que estava comprando. Foi 

quando notou que o banco cobrava pela Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e Taxa de 

Emissão de Carnê/Boleto (TEC/TEB). (publicado em 01/04/2012, 23h19)  

  



275 

 

(82) De acordo com a polícia, a professora expulsou o aluno de sala após ele desobedecer 

uma ordem sua. O jovem então foi em casa, pegou uma faca e retornou. Ele não chegou a 

encontrar a professora porque foi contido pela pedagoga do colégio, que o levou de volta para 

casa e o entregou ao pai. 

Sabendo do acontecimento, a professora entrou em contato com o pai do aluno. Foi quando 

ele retornou para a escola armado. A professora quando viu o jovem, correu e se trancou na 

sala da diretoria. O aluno, irritado, deu golpes de faca na porta e conseguiu abrir. Ele fez 

ameaças de morte a professora e fugiu para um matagal antes que funcionários da escola o 

contessem. (publicado em 13/04/2012, 17h25)   

(83) Uma mulher descobriu que o seu carro foi furtado no último domingo após saber que o 

veículo estava envolvido em um acidente no Bairro Mondubim, em Fortaleza. A vítima 

pensava que o carro estava na garagem do prédio, enquanto se arrumava para ir assistir a um 

jogo de futebol no Estádio Presidente Vargas. Foi quando recebeu a notícia. 

No acidente, o carro capotou a 200 metros do prédio e o ladrão fugiu. Segundo um 

caminhoneiro que testemunhou o acidente, pessoas estavam querendo saquear o que sobrou 

do veículo. (publicado em 30/04/2012, 17h48)   

(84) “Eles chegaram no carro do Eduardo e então ligaram para os comparsas do outro carro, 

um Honda Civic. Foi quando o Magno Barbosa Casemiro, o Professor, o Antônio Barbosa 

Rodrigues, o Paraíba, ambos mortos no confronto, e o Odelon ou ‘Seu Jorge’ entraram”, 

informou o delegado Orlando Zaccone, da 18ª DP (Praça da Bandeira). A polícia trabalha 

para identificar os outros três suspeitos. (publicado em 16/08/2012, 00h50)   

(85) Um homem morreu espancado na frente da sua companheira por outros quatro na 

madrugada desta terça-feira, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo do Rio Grande do 

Sul. Os suspeitos chegaram em um veículo e fugiram depois da agressão. 

Em depoimento, a companheira disse que o grupo chegou na porta da residência do casal e 

pediu que a vítima saísse. Foi quando começaram os socos e chutes. (publicado em 

21/08/2012, 16h49)   

(86) Os senadores Pedro Taques (PDT-MT) e Fernando Collor (PTB-AL) bateram boca nesta 

terça-feira na CPI do Cachoeira. Os dois gritaram porque Collor extrapolou os 10 minutos de 

sua fala e Taques reclamou com o presidente da comissão, Vital do Rêgo (PMDB-PB). O 

senador de Alagoas ignorou a reclamação e continuou falando. Foi quando virou para trás e 

gritou com Taques, que revidou os berros. (publicado em 22/08/2012, 11h33)  
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(87) Segundo o motorista do caminhão, a equipe realizava a coleta e, ao chegar ao final da 

via, que não tem saída, ele foi obrigado a retornar de ré, devido à falta de espaço para 

manobras. Foi quando um dos membros da equipe, de prenome Francisco, escorregou e caiu 

do caminhão, sendo atropelado pelo veículo. (publicado em 05/09/2012, 08h19)  

(88) Enquanto a discussão acontecia, alguns fiscais saíram para buscar reforço de policiais 

militares do 12º BPM (Niterói). Foi quando Sergio Zveiter passou, por coincidência, no 

local, panfletando, e foi abordado por Rômulo Costa, que lhe pediu ajuda. Deixando claro 

que justamente por ser irmão do presidente do TRE não poderia interferir. O candidato a 

prefeito do PSD aconselhou, então, o empresário a comunicar a apreensão à direção do 

partido. E saiu do local o mais rápido que pôde. (publicado em 14/09/2012, 00h31)   

(89) A emoção tomou conta de todos os que estavam sentados nas arquibancadas. Enquanto 

flashes de câmeras eram disparados e vídeos eram registrados, a também designer Juliana 

Souza, 24 anos, se levantou e subiu ao palco para receber as alianças do namorado. 

“Ela disse baixinho ‘sim’, mas pedi que ela falasse no microfone. Foi quando a plateia veio 

abaixo em aplausos”, conta Raynier. (publicado em 16/09/2012, 11h09)  

(90) A goleada sobre o Atlético-GO, no sábado, por 4 a 0, foi especial para Lodeiro. O 

uruguaio disse que foi sua melhor atuação com a camisa do Botafogo. Lodeiro deu o passe 

para o gol de Seedorf sobre o Dragão. 

"Foi quando me senti melhor. A equipe também foi muito bem. Fizemos uma grande partida. 

Acredito que seja consequência do trabalho, dos sacrifícios que estamos fazendo e da união 

da equipe. Temos boas pessoas que só querem melhorar", disse Lodeiro. (publicado em 

30/10/2012, 18h35)   

(91) Georgie, 19, sentiu algo escorregar quando fazia a limpeza de sua língua. Assustada, a 

jovem tossiu, mas nada saía de sua garganta. Foi quando ela percebeu que tinha engolido sua 

escova de dentes. Ela precisou ser levada às pressas para o hospital. (publicado em 

31/10/2012, 17h25)  

(92) Segundo a polícia, a localização da droga só foi possível com o auxílio do cão farejador 

Cyborg, da raça American Stafforshire Terrier. “Nossa intenção era subir o morro, mas o 

Cyborg começou a sinalizar para um matagal que ficava mais abaixo. Enquanto todos 

subiam, decidimos liberá-lo para onde ele estava apontando. Foi quando ele entrou numa 

fenda entre duas rochas e saiu do local trazendo um tablete de droga”, explica o agente Teily 

Fabio Silva dos Santos. (publicado em 04/12/2012, 08h19)  
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(93) O filho do dono do restaurante, Diego Spuza Passos, gerente do estabelecimento, deu 

outra versão para o fato: "Ele terminou de pagar R$ 13,99 e saiu do balcão falando que nós 

somos um bando de ladrões, que só sabemos roubar. Dizia que a gente era a única casa que 

estava funcionando no Ano Novo para diversão dos outros, e que a gente só sabia roubar. Foi 

quando ele agrediu o meu pai e, quando eu vi ele agredindo meu pai, eu me evadi para 

dentro da loja [= entrei na loja], agredindo os rapazes que estavam com ele. As mulheres 

tentaram me segurar para não deixar eu chegar até onde estava ele e meu pai, e daí para frente 

eu já não lembro de mais nada”, contou. (publicado em 03/01/2013, 18h31)   

(94) Segundo A., no caminho de saída do evento do MST, ela pediu informação ao vigilante. 

Foi quando teria sido levada à força para um canto escuro da unidade federal de ensino. Na 

delegacia, segundo o advogado da vítima, André de Paula, o funcionário da empresa 

terceirizada Confederal Rio Vigilância, que presta serviço ao Pedro II, confessou o crime. 

(publicado em 09/01/2013, 00h00)  

(95) A aderecista decora a pipa que fez com que Sônia Braga e Juliana Paes subissem no 

telhado e no imaginário masculino do brasileiro. Sem querer, no Barracão Clementiano (cujo 

enredo este ano homenageia as novelas), ela também representava a brejeirice da mulher 

brasileira, fazendo com que todos silenciassem para admirá-la de vários ângulos. Foi quando 

um gay maravilhoso começou a cantar em voz alta: “Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser 

sempre assim...”,  arrancando gargalhadas e muitos aplausos de quem estava por perto... 

(publicado em 19/01/2013, 00h38)   

(96) Usando a própria cozinha como laboratório, Adam criou 20 sabonetes diferentes, com 

aromas de café, maconha, vinho tinto, cerveja, bacon e lama, entre outros. Ele precisou 

apenas de cacau, óleo de palma e glicerina. 

"Eu sentei e pensei sobre quais seriam os cheiros favoritos dos homens de todo o mundo", 

explicou o empresário. "Foi quando o sabonete Manhands ganhou vida", relatou. (publicado 

em 05/02/2013, 17h30)   

(97 – 98) "Eu pensei que Reeva estava na cama. Senti-me extremamente vulnerável, mas 

sabia que tinha que proteger Reeva e eu", relatou. Segundo pistorius, ele atirou quatro vezes 

contra o banheiro e voltou ao quarto. Foi quando ele percebeu que Reeva não estava na 

cama. "Foi quando me dei conta de que deveria ser Reeva no banheiro", explicou. 

(publicado em 19/02/2013, 17h04)  

(99) Para a mãe da ex-amante de Bruno, uma das revelações mais importantes que a filha 

teria feito aconteceu antes do anúncio da data do julgamento de Bruno e dos outros acusados 
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pelo homicídio. “Ela levantou a blusa e falou: ‘Mãe, olha o que fizeram comigo.’ Havia cinco 

cicatrizes no corpo dela, justamente o número de réus”, revelou Sônia, acrescentando que 

Eliza também a teria alertado sobre a separação dos acusados dentro do processo. “As 

cicatrizes estavam separadas: duas no peito e três na barriga. Fiquei intrigada e liguei para a 

advogada, foi quando ela contou que os julgamentos seriam desmembrados”. (publicado em 

08/03/2013, 00h28)  

(100) Igor ainda salvou uma jovem de 15 anos e ajudou a localizar dois corpos nesta terça-

feira. “Acordei e resolvi sair sozinho pelo mato em busca dos desaparecidos. Foi quando 

encontrei dois corpos. Liguei, orientei os bombeiros e eles conseguiram nos achar.” 

(publicado em 20/03/2013, 12h28)   

(101) “O Roberto é incompetente, omisso, mas não é o único vilão. Os maiores vilões se 

escondem. São aqueles que não tiveram coragem de aparecer e sempre comentavam nos 

bastidores que o Roberto seria o presidente da porta para fora. Que seria o queridinho da 

mídia enquanto eles poderiam fazer o que quisessem. Mas com a licença da palavra, só 

fizeram merd...! Quando o Roberto descobriu que era totalmente usado quis dar um grito de 

independência. Foi quando eles começaram a renunciar e a correr para todos os lados.” 

(publicado em 23/03/2013, 23h30)  

(102) A liderança mudou de dono na sexta volta, quando Vettel resolveu colocar pneus para 

pista seca. Webber assumiu a ponta. Em seguida, outros pilotos, incluindo Massa, fizeram a 

mesma coisa que o alemão e acabaram formando fila nos boxes. Foi quando aconteceu um 

momento inusitado: o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, se dirigiu à garagem da 

McLaren, equipe que defendeu até a última temporada. (publicado em 24/03/2013, 10h40)  

(103) "Na verdade, minha primeira apresentação com o repique foi no programa Show da 

Xuxa, em 1989, ao lado do meu pai e da cantora Simone, mas ele não era meu instrumento 

preferido, eu gostava de tocar tudo, de fazer barulho. No início resolvi me aperfeiçoar no 

tamborim e apenas em seguida comecei a ver os grandes tocadores de repique em ação, foi 

quando me apaixonei. Desde então decidi que era com o repique que eu queria ser um 

especialista", acrescentou. (publicado em 10/04/2013, 16h37)  

(104) Após uma semana, o casal foi colocado em um hotel da região. “Eles passaram a 

receber ameaças de morte e isso nos assustou”, diz Kikuchi. Como estavam com medo dos 

assaltantes, o melhor caminho era continuar trocando de endereço. “Recebia ligações deles 

dizendo que havia pessoas encarando e suspeitas. Em 20 dias, passamos por cinco hotéis 

diferentes”, contou. Nesse ponto, as despesas com hospedagens e alimentação já tinham 
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superado os R$ 20 mil recuperados no mês anterior. “Definitivamente não nos 

preocupávamos com o custo”, diz o diretor do restaurante. 

Foi quando a empresa ofereceu duas opções de recompensa ao casal: voltar a morar com os 

familiares - Rejaniel no Maranhão e Sandra no Paraná - ou receber qualificação profissional e 

compor o quadro de funcionários do grupo. Eles aceitaram o segundo prêmio. (publicado em 

12/04/2013, 13h10)  

 

 

 

Anexo III – D: Padrão III: b) [foiquando conector lógico] 

 

(105) Na Rua Manoel Pereira, no bairro Califórnia, vizinhos investiram R$ 8 mil na aquisição 

de portões eletrônicos e fecharam os dois acessos. Todos eles se queixam do alto índice de 

roubos de carro, assaltos à residência e ataques contra transeuntes, que acontecem, segundo 

denunciam, a qualquer hora do dia ou da noite, sem que a polícia tome providência. 

“Ano passado, vários homens armados invadiram a casa de um vizinho. Foi quando todos os 

moradores se reuniram e resolveram se cotizar para colocar portões”, contou o comerciante 

Alessandro Matos de Oliveira, 40, dono de lava-jato na rua. (publicado em 11/02/2012, 

22h40)  

(106) Após luta corporal, um economista de 39 anos imobilizou um criminoso que tentava 

roubar o seu carro, na quinta-feira, na região da Consolação, no centro de São Paulo. As 

informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Segundo a polícia, Rene Gondim 

retornava para o seu carro, por volta das 16h, que estava estacionado na rua Matias Aires, 

quando viu dois assaltantes. 

Um deles estava em uma moto e outro já se encontrava com parte do corpo dentro do veículo 

mexendo na fiação do painel. Foi quando Gondim abordou os criminosos com socos. Com 

isso, o comparsa que estava na moto fugiu. (publicado em 24/02/2012, 11h53)  

(107) Ao contrário do que foi informado pela Secretaria Municipal de Saúde terça-feira, Ana 

Regina voltou ao Hospital da Piedade no dia 2 de manhã. Segundo o parente, o estado de 

saúde era ainda pior: ela tinha muitas dores abdominais — sinal de agravamento da dengue. 

Mesmo assim, só fez exames e foi mais uma vez liberada. 

“Foi quando ela decidiu ir ao Pasteur, no mesmo dia, à tarde. Ela levou o encaminhamento 

do outro hospital dizendo que tinha dengue. Mas os médicos ignoraram. Fizeram exames, 
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suspenderam a alimentação, não deram hidratação como deveriam e disseram que ela não 

tinha dengue, e sim cálculo na vesícula”, disse o familiar. (publicado em 21/03/2012, 21h12)   

(108) "Os policiais contaram que o cabo Rodrigo foi abordar um homem em atitude suspeita 

e mandou que ele parasse. O suspeito correu e atirou para trás. Foi quando o policial foi 

atingido. O homem fugiu e abandonou a mochila. Não foi uma ofensiva contra a Polícia 

Militar, o bandido tentou se proteger", disse o major Edson Santos, coordenador de 

policiamento da comunidade. (publicado em 04/04/2012, 17h15)  

(109) Um menino de 13 anos matou o colega de 15 com um tiro na cabeça no meio da rua 

nesta quarta-feira, em Santo Amaro da Purificação, Bahia. O motivo do crime foi uma briga 

por causa de uma bicicleta. 

De acordo com a Polícia Civil, o mais velho ameaçou o amigo com um facão após a 

discussão. Foi quando o menino foi em casa e pegou o revólver do pai. O adolescente de 15 

anos morreu depois de um único disparo na cabeça. (publicado em 05/04/2012, 16h09)   

(110) Ao descerem do carro para ajudar na sinalização, o motorista desceu do caminhão e 

tentou fugir correndo, mas foi alcançado e preso. O roubo do caminhão, carregado com 15 

toneladas de arroz, ainda não estava no sistema da polícia, e os agentes resolveram ligar para 

a empresa responsável. Foi quando ficaram sabendo que o veículo havia sido roubado em 

Nova Iguaçu. O acusado foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), 

na Pavuna, Zona Norte do Rio. Ele não estava armado. (publicado em 10/04/2012, 07h46)   

(111) “Aprendemos toda a técnica de acabamento de uma obra. Antes eu trabalhava como 

costureira. Porém, as minhas clientes descobriram que eu havia feito o curso de pedreira e 

pediram para eu fazer algum serviço. Foi quando abri a ‘Equipe Expressa”, detalha Dirce. 

(publicado em 09/08/2012, 11h31)   

(112) “Corri para casa e no caminho fui atingida. Não senti dor na hora, mas quando entrei 

em casa começou uma ardência. Foi quando vi o machucado e gritei para a minha mãe que 

tinha sido baleada”, conta Catarina. (publicado em 20/09/2012, 08h28)   

(113) Com uma barra de ferro, arrombaram uma das portas do prédio e apenas forçaram 

outra. Nas escadas, seguiram para o primeiro apartamento que viram, justamente o do 

empresário, que estava com a porta destrancada. 

“Eles entraram e falaram que iam montar um móvel. Desconfiada, minha empregada, que 

estava acompanhada de um estofador, retrucou. Foi quando sacaram a arma e os renderam", 

contou A. (publicado em 27/09/2012, 00h45)  
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(114) De acordo com a Polícia Militar (PM), ele trabalhava moendo cana quando a máquina 

travou e sugou o membro inferior. 

O homem tentou resolver o problema empurrando a cana com um dos pés, foi quando o 

equipamento sugou a perna do trabalhador. A vítima chegou a ser socorrida, mas teve uma 

forte hemorragia pela perda da perna e morreu antes de chegar ao hospital. (publicado em 

04/102012, 09h57)  

(115) "A textura me pareceu tão boa que decidi esfregar os meus seios na árvore. Eu estava 

tendo relação sexual com uma árvore!", revela a ex-namorada do ator Jim Carrey e Playmate 

em 1993. 

Jenny conta que Deus lhe puniu por conta da vida desregrada com seguidas vozes em sua 

cabeça. Foi quando ela largou as drogas e se tornou comportada. (publicado em 09/11/2012, 

17h44)  

(116) Uma testemunha disse que o grupo foi abordado pelos policiais. Os amigos saíram 

correndo e o soldado da PM reagiu. Foi quando começou o tiroteio. O soldado Cruz foi 

atingido por pelo menos 10 tiros, foi socorrido e morreu no hospital. Em nota, a Secretaria de 

Segurança Pública informou que o caso vai ser investigado. (publicado em 04/12/2012, 

09h41)   

(117) Segundo o delegado titular da DAS, Cláudio Góes, a maioria dos integrantes tinha 

passagens pela polícia por furto, porte de armas e drogas. 

"As investigações começaram no dia 8, quando a família começou a receber as primeiras 

ligações pedindo o resgate, inicialmente no valor de R$ 500 mil. Enquanto a família 

negociava pelo telefone, trabalhamos com a inteligência para descobrir onde era o cativeiro, 

até que, no dia 13, resolvemos deflagrar a operação. Invadimos o local, retiramos a vítima e 

logo em seguida descobrimos o paradeiro de todos os criminosos. Um deles, o Jorge, reagiu e 

atirou em um dos nossos homens, que caiu no chão. Foi quando um policial que estava 

dando cobertura para ele abateu o criminoso", conta Góes. (publicado em 15/01/2013, 08h23)  

(118) As famílias começaram ontem a se cadastrar no programa de aluguel social, da 

Secretaria de Assistência Social. A primeira parcela de R$ 400 deverá ser paga em 28 de 

fevereiro. Depois, terão 15 dias para desocupar o terreno. “Com o aluguel social, não sei se 

vamos achar casa aqui”, teme Débora. 

Carmélia Andrade de Souza alugava uma casa por R$ 300. “Na semana seguinte à 

pacificação, o proprietário pediu R$ 600. Eu disse que não tinha condições de pagar, e ele 

disse para eu ir embora. Foi quando me juntei à invasão”. (publicado em 30/01/2013, 00h35) 
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(119) De acordo com o delegado da DPMA, José Rezende, as apreensões só foram possíveis 

graças a denúncias anônimas de um estabelecimento clandestino onde funcionava um lava-

jato. Segundo vizinhos, este comércio irregular poluía um riacho que fica próximo ali. O 

terreno palco das rinhas ficava bem ao lado. 

"Quando eles chegaram, receberam também denúncias de que ali ao lado tinha brigas de 

galos e cachorros. Foi quando encontraram, após vistoria com equipes de Zoonoses, 

cocheiras e diversos animais machucados e em situações precárias", informou Rezende. Entre 

os bichos estava um cachorro da raça Bull Terrier muito ferido. Os animais foram levados 

para a Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais. (publicado em 19/02/2013, 

13h4)   

(120) O homem vivia no porão, que tinha arrendado em 2001, e como o aluguel estava em 

débito automático, foi pago pontualmente até 2012. Quando os pagamentos começaram a 

atrasar, a administração do edifício decidiu desocupar o local e foi quando o corpo foi 

encontrado. (publicado em 21/02/2013, 14h38)   

(121) A americana Anna Lamb-Creasey não abria os recados de pessoas que estão fora da 

lista de contatos. Quando ela foi acessar a pasta descobriu que tinha uma mensagem da 

polícia querendo falar com ela. Foi quando ligou para delegacia, do Condado de Clayton, na 

Geórgia (Estados Unidos). Anna teve a informação que seu filho Rickie havia morrido. 

(publicado em 25/02/2013, 11h15)   

(122) A peruana Tatiana Balbuena deu para sua filha de 6 anos uma barra de cereal que havia 

acabado de comprar no mercado. Mas quando a menina deu a primeira mordida sentiu que 

tinha algo estranho com o sabor do produto. Foi quando a pequena olhou a barra de cereal e 

viu uma larva e alguns ovos no alimento, noticiou o jornal La Republica. (publicado em 

22/03/2013, 09h56)  

(123) O astro adolescente dirigia de forma imprudente sua Ferrari, na última terça-feira, em 

Calabasas, bairro onde reside na Califórnia, nos EUA. Seu vizinho teria feito o registro de 

ocorrência. O reclamante alega que o cantor dirigia de forma imprudente ao conduzir o carro 

a mais de 100 km num local tranquilo, onde havia crianças. 

Irritado com a atitude do cantor, o vizinho teria procurado Bieber para tirar satisfações. Foi 

quando os dois começaram um briga verbal. (publicado em 28/03/2013, 09h11) 

(124) O policial teria sido convencido por um amigo que chegou no local a entregar a arma. 

Foi quando os rapazes o imobilizaram. Segundo o grupo, neste momento, policiais do 2º 

BPM (Botafogo) chegaram com seguranças da Marina da Glória. Segundo o grupo, ao filmar 
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o policial falando com eles, a mãe de uma das vítimas foi agredida: "A esposa do policial já 

tinha voltado ao local e o avisou que eu estava filmando. Ele me deu um tapa na cara e jogou 

minha máquina no chão. Foi aí que não teve jeito e o levaram para a delegacia", afirmou a 

mulher. (publicado em 02/05/2013, 00h55)   

(125) Eles entregaram o veículo a um quarto elemento, que tomou a direção e seguiu sozinho 

para a Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. Seguranças da Ambev que faziam a 

escolta do caminhão estranharam o movimento e entraram em contato com o Batalhão de 

Policiamento em Vias Expressas (BPVE). 

Foi quando os sargentos Lamoglia e Vagner abordaram o homem para averiguar o ocorrido. 

Vandemilson de Almeida Gabriel, 45 anos, tentou se explicar, mas acabou sendo preso e 

levado para a 62ª DP (Imbariê), em Duque de Caxias. Os outros três elementos que estavam 

no caminhão antes de o entregaram a Vandemilson disseram à empresa que haviam sido 

vítimas de assalto a mão armada. (publicado em 04/05/2013, 17h33)  

(126) E, se depender de Perlla, as coisas ruins ficarão enterradas no passado. A cantora revela 

que já pensou em suicídio, mas que, hoje, encontrou a paz. “Pouco antes de conhecer meu 

marido, eu tive desilusões amorosas e profissionais. Aconteceram muitas coisas na minha 

vida e tudo ao mesmo tempo. Isso embaralhou minha cabeça. Foi quando pensei em me 

matar. Muitas vezes, eu até tentei. Em uma delas, fui para a beira da varanda, morava no 20º 

andar, era muito alto, e toda hora vinha na minha cabeça: ‘Vai, se joga!’. Mas eu não 

conseguia. A vida agora é muito melhor”, desabafa. (publicado em 11/05/2013, 22h00)  

 

 

 

Anexo III – E: Padrão III: c) [foiquandoconector argumentativo] 

 

(127) Lucas é aluno da Escola Técnica Rezende-Rammel (ETRR), no Lins de Vasconcelos, 

no Rio de Janeiro. O trabalho faz parte das atividades pedagógicas do colégio. Segundo o 

estudante, que tem fascinação pela eletrônica, a ideia surgiu no ano passado num encontro 

com amigos. Ele buscou então orientação dos professores do núcleo de pesquisa da escola. 

“A partir daí, iniciei discussões e pesquisas sobre acidentes automobilísticos. Foi quando 

percebi a relevância que teria esse trabalho e comecei, logo em seguida, a confeccionar o 

projeto”, conta. (publicado em 30/08/2012, 19h55)  
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(128) O momento mais emocionante da entrevista aconteceu quando Oprah lhe perguntou 

como fora dizer a verdade aos seus filhos. "Ao meu filho Luke, disse simplesmente que não 

me defendesse mais frente às outras crianças, que simplesmente lhes dissesse que sentia 

muito pelo que eu fiz", disse Armstrong, fazendo esforço para conter as lágrimas. "Vi meu 

filho me defendendo ao dizer aos amigos: 'O que estão dizendo sobre o meu pai não é 

verdade'. Foi quando soube que tinha de dizer-lhes a verdade", finalizou. (publicado em 

19/01/2013, 13h54)   

(129) Barrie encontrou cinco irmãos e a irmã Gemma, que também joga pela equipe feminina 

de surdos do Reino Unido. "Eu digitei o nome de Gemma no Google e ele me mostrou que 

ela era uma atleta do Penzance. Foi quando eu vi que ela estava mais perto do que eu podia 

imaginar, foi surreal", relatou. (publicado em 19/02/2013, 19h24)   

 

 

 


