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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como foco construções coordenadas estruturadas de forma a 

conferir interpretação condicional. Mais especificamente, pretende-se observar construções 

coordenadas do tipo P[pret. perf.], Q[pret. perf.], como “Achou o vale brinde, ganhou” e 

“Vacilou, dançou”, as quais, conforme verificado nos dados, são bastante produtivas em 

dados provenientes de fala espontânea.  

Para a investigação, adota-se a perspectiva da Linguística Cognitiva e, mais 

especificamente, da Teoria dos Espaços Mentais, desenvolvida por Fauconnier (1994, 1997) e 

Fauconnier & Turner (2002) A pesquisa toma como base os estudos desenvolvidos por Eve 

Sweetser (1990), Barbara Dancygier (1992) e Dancygier & Sweetser(2005), a respeito das 

construções condicionais e suas relações em diferentes domínios cognitivos.  

Os dados utilizados nesta pesquisa são provenientes do Corpus LINC de fala 

espontânea, que reúne dados observados e recolhidos em situações de fala do cotidiano e 

transcrições de conversações espontâneas. 

As seguintes generalizações puderam ser feitas: 

a. no nível sintático, as formas verbais, que são flexionadas na terceira pessoa do 

pretérito perfeito, são coordenadas; 

b. morfologicamente, a construção apresenta uso não canônico do pretérito perfeito, o 

que resulta de uma operação específica de mesclagem;  

c. no nível semântico, a construção apresenta eventos não passados de relação 

causativa. 
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 O objetivo principal da pesquisa é descrever os mecanismos cognitivos que 

desencadeiam inferências de condicionalidade nesse tipo de construção e explicar as 

consequências semântico-pragmáticas das escolhas modo-temporais feitas pelo falante ao 

optar por tais estruturas. 

 Em relação a estudos anteriores, este trabalho visa a contribuir para a descrição do 

português brasileiro, não apenas identificando estruturas coordenadas capazes de ativar 

inferências de condicionalidade, mas também buscando uma análise inovadora para o 

fenômeno a partir do referencial teórico da Linguística Cognitiva.  

 

Palavras-chave: Condicionais; Mesclagem Morfológica; Espaços Mentais; Linguística 

Cognitiva. 
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ABSTRACT 

  

 This work focuses on coordinate constructions in Brazilian Portuguese (BP) which 

allow conditional interpretation. More specifically, it deals with constructions which present a 

[V3ps past perf.], V3ps past perf.] structure, which can be exemplified by constructions such 

as  “Achou o vale-brinde, ganhou” (roughly, “If you find the gift voucher, you will win the 

gift”. 

Taking a Cognitive Linguistics perspective, and specially relying on Construction 

Grammar (Goldberg 1995, 2006), Mental Spaces Theory (Fauconnier, 1994; 1997; 

Fauconnier& Turner, 2002) and mental space work on conditional constructions (Sweetser, 

1990), (Dancygier, 2002) and (Dancygier&Sweetser, 2005),  this work aims at describing the 

cognitive mechanisms which are related to the  conditional interpretation of the construction. 

The data used in this study come from the LINC Corpus, which contains transcribed 

spoken language.  

The following generalizations could be made: 

a. at the syntactic level, distanced verb forms,  which take the past perfect (2
nd

 person), 

are coordinated. 

b. morphologically,  the construction presents a non-canonical  use of the past perfect, 

which results from a specific blending operation. 

c. at the semantic level,  the construction presents causally related non-past events, and 

invites the inference that there is a strong correlation between them.   
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The study contributes to a cognitive description of conditionality  in brazilian portuguese, by 

focusing on a specific kind of conditional construction which has not been analized in 

previous studies. 

 

Key-words: Conditionals; Morphological Blending; Mental Spaces; Cognitive Linguistics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vasta é a literatura linguística dedicada aos estudos de orações coordenadas e os 

diferentes valores de significado a elas associados. Muitos linguistas têm postulado, ao longo 

dos anos, variadas construções de significado associadas aos processos de coordenação. No 

entanto, é bem menor o número os trabalhos dedicados à construção cognitiva do significado 

que emerge delas.  

Nesse sentido, busca-se, nesta dissertação, enfocar construções coordenadas 

estruturadas de forma a conferir interpretação condicional. Mais especificamente, pretende-se 

observar construções coordenadas dos tipos “Achou o vale brinde, ganhou” e “Mandou, 

chegou”, as quais, conforme verificado nos dados, são, também, produtivas na fala 

espontânea.  

Para a investigação, adota-se a perspectiva da Linguística Cognitiva e, mais 

especificamente, da Teoria dos Espaços Mentais, desenvolvida por Gilles Fauconnier (1994, 

1997), e seus desdobramentos na Teoria da Mesclagem Conceptual (Fauconnier & Turner, 

2002), além dos estudos de Adele Goldberg (1995) referentes à Gramática de Construções. A 

pesquisa toma como base os estudos desenvolvidos por Eve Sweetser (1990), Barbara 

Dancygier (1992) e Dancygier & Sweetser(2005), a respeito das construções condicionais e 

suas relações em diferentes domínios cognitivos.  

Os dados utilizados nesta pesquisa são provenientes do Corpus LINC de fala 

espontânea, que reúne dados observados e recolhidos em situações de fala do cotidiano e 

transcrições de conversações espontâneas. Conforme comprovam os dados em anexo, grande 

parte dos dados é oriunda de propagandas publicitárias veiculadas nos principais meios de 

comunicação, como televisão, rádio e internet. A outra parte, embora em número reduzido, foi 

verificada em contextos de fala espontânea, em enunciados argumentativos ou injuntivos. 
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 O objetivo principal da pesquisa é descrever os mecanismos cognitivos que 

desencadeiam inferências de condicionalidade nas estruturas coordenadas sob investigação, 

partindo da relação de pareamento forma-significado e as nuances dela emergidas.  

 Em relação ao objeto de estudo, o trabalho se caracteriza como inovador, visto que não 

se encontraram, nas pesquisas consultadas, outras discussões a respeito da construção em 

foco. A maioria dos estudos tradicionais não discute a possibilidade de existência do valor 

condicional causal de conteúdo que emirja de uma construção coordenada com utilização de 

tempo verbal pretérito perfeito. Assim, em relação a estudos anteriores, o presente trabalho 

visa a contribuir para a descrição do português brasileiro, não apenas identificando estruturas 

coordenadas capazes de ativar inferências de condicionalidade, mas também buscando uma 

análise inovadora para o fenômeno a partir do referencial teórico da Linguística Cognitiva.  

 A dissertação apresenta a seguinte estrutura: no capítulo 2, são feitas importantes 

considerações a respeito da construção coordenada com interpretação condicional, que 

constitui o objeto de estudo desta pesquisa. Nessa seção, encontram-se os primeiros resultados 

das fases inicias do trabalho, desde seu início, em fase de Iniciação Científica, até os devidos 

recortes do objeto de estudo. Encontra-se, também, uma breve revisão do trato às construções 

coordenadas e às construções condicionais a partir da perspectiva da Gramática Tradicional. 

Revisitam-se importantes referências no estudo gramatical quanto ao que tradicionalmente se 

chama “oração coordenada” e os possíveis valores semânticos a ela relacionados. Da mesma 

forma, são discutidos os principais estudos quanto ao valor de condicionalidade. 

 

 O capítulo 3 é destinado à explicitação da fundamentação teórica da pesquisa. 

Portanto, são retomadas importantes discussões da literatura cognitiva: a Teoria dos Espaços 

Mentais (à luz de Faiconnier, 1997),  a Gramática de Construções (adotando-se, para isso, o 

modelo proposto por A. Goldberg), os estudos sobre construções condicionais, realizados por 
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E. Sweetser e B. Dancygier e, por fim, a construção cognitiva dos significados tempos e 

modos verbais, a partir de M. Cutrer (1994). 

  O capítulo 4 apresenta a metodologia utilizada na pesquisa: explicitação de 

banco de dados, principais características dos mesmos, apresentação dos objetivos específicos 

e, atrelados a eles, as hipóteses que norteiam o trabalho. 

 No capítulo 5 se encontra a análise das construções em estudo. Essa seção foi dividida 

em quatro subseções, de forma a organizar da melhor forma a investigação. Na primeira parte, 

descreve-se a mesclagem conceptual na formação de verbos no pretérito perfeito, em sua 

forma canônica. A segunda parte é destinada à descrição da mesclagem conceptual na 

formação do pretérito perfeito em usos não canônicos (o qual constitui o maior interesse da 

pesquisa). Na terceira parte, discutem-se as contribuições da estrutura coordenada para a 

construção do significado da construção. Por fim, a última parte traz os resultados da ideia de 

genericidade e condicionalidade inerentes à construção em estudo. 

 O capítulo 6 sustenta as considerações finais da dissertação, fazendo uma retomada 

dos principais resultados e indicando possíveis norteadores para o desenvolvimento da 

pesquisa posteriormente. As referências bibliográficas são devidamente explicitadas no 

capítulo 7. 
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2. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA CONSTRUÇÃO ESTUDADA 

 

 Não é raro nos depararmos, em determinados contextos discursivos, com enunciados 

de natureza condicional. De fato, a possibilidade de fazer previsões, relacionar causas e 

efeitos entre eventos do mundo e, dentre outros, direcionar atos de fala a partir de situações 

potenciais é bastante produtiva nas diversas línguas naturais. Em português (deixe-se claro 

que é levada em conta a variante brasileira – PB), as condicionais costumam apresentar 

determinadas formas linguísticas, com algumas variações. Assim, admitem-se, em português, 

como estruturas condicionais enunciados como as seguintes: 

 

(1) Se fizer sol, vou à praia. 

(2) Vou à praia, caso faça sol. 

(3) Fazendo sol, vou à praia. 

 

 Como qualquer estrutura de origem condicional, os três enunciados anteriores 

apresentam uma bipartição: uma oração constitui o evento antecedente, chamado, nos estudos 

linguísticos, prótase – identificada como P; a outra oração evidencia o evento consequente, 

chamado apódose – identificada como Q. A relação prótase-apódose constitui o que se chama 

valor condicional. 

 Normalmente, a construção condicional é bem delineada em sua estrutura, já que 

apresenta, portanto, uma prótase e, normalmente, uma apódose introduzida por uma 

conjunção, conforme evidenciam estudos linguísticos tradicionais. Na literatura cognitiva, as 

conjunções são entendidas como Construtores de Espaços Mentais (Space Builders), conceito 

posteriormente investigado. 
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 É interessante notar, entretanto, que quando a discussão leva em conta as diferentes 

modalidades informais/coloquiais de expressão linguística, outras construções devem fazer 

parte da análise. Contextos informais, já que tendem a um relaxamento com as normas 

gramaticais da variedade padrão e buscam, não raramente, rapidez na comunicação, são fortes 

motivações para que novas estruturas sejam constituídas, apresentando valores, a priori, não 

verificáveis por sua estrutura. É o que de fato ocorre, inclusive, com construções de valor 

condicional. Tomem-se como exemplo as construções em (4) e (5): 

 

(4) Ajoelhou, tem que rezar. 

(5) Achou o vale-brinde, ganhou. 

 

 Apesar de não apresentarem, do ponto de vista estrutural, conformação condicional 

(ou seja, não privilegiam as estruturas Se P, então Q, ou Caso P, Q ou, ainda, (V[-ndo])P, Q), 

não há de se negar que, no que tange à construção do significado, apresentam valor 

condicional, podendo ser parafraseadas
1
 como em (6) e (7): 

 

(6) Se ajoelhar, tem que rezar. 

(7) Se achar o vale-brinde, ganha. 

 

 A questão se faz interessante. Em termos mais simples: pode-se comprovar a 

existência de construções que, embora não privilegiem estrutura canônica, apresentam valor 

semântico condicional. O maior interesse da pesquisa, então, bem como a principal motivação 

para a escolha do objeto de estudo, baseia-se no seguinte questionamento: se a forma 

                                                

 
1 Deixe-se evidente que, ao utilizar o termo “paráfrase”, busca-se uma apenas uma aproximação de significado, 

já que se assume, nesta pesquisa, que, para cada forma, há um significado ligeiramente distinto. 
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estrutural de expressões como em (4) e (5) não aponta para uma leitura condicional, o que, de 

fato, confere a elas valor condicional? 

 Partindo dessa indagação, iniciou-se a estruturação do corpus utilizado na pesquisa. O 

recolhimento dos primeiros dados trouxe duas importantes informações: a primeira reside no 

fato de que, a depender do dado e do evento descrito, a interpretação pode tender a ser, para 

além de condicional, temporal. Em alguns casos, inclusive, as interpretações podem ser 

intercambiáveis, como demonstram (7) e (8), releituras de (5): 

 

(8) Se achar o vale-brinde, ganha. 

(9) Quando achar o vale-brinda, ganha. 

 

 A outra informação é referente a diferentes construções de significado: as construções 

que apresentam estrutura P[pret. perf], Q[pret. perf] diferem daquelas constituídas por 

P[pret. perf], Q[presente]. Como provavelmente há diferença da construção de significado 

entre elas, não seria possível dar conta de ambas as descrições na ocasião desta dissertação. 

Dessa forma, foi eleita para a discussão da pesquisa a construção P[pret. perf], Q[pret. perf], 

como em “Achou o vale-brinde, ganhou”. 

 Para além do primeiro questionamento, o qual deu origem à delimitação do objeto de 

estudo (“o que, de fato, confere valor condicional a construções coordenadas do tipo V[pret. 

perf], V[pret.perf], se não há, na estrutura, qualquer indício de condicionalidade?”), outra 

questão ainda se faz intrigante: por que a utilização do tempo pretérito perfeito? Já que as 

construções parecem suportar caráter genérico, com realização possivelmente posterior ao 

evento de fala, qual seria, de fato, a utilidade do pretérito nesses casos? Parece plausível uma 

investigação que busque dar conta do uso desse tempo verbal, atrelado a uma interpretação 

condicional. 
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 Para a escolha da estrutura estudada, foram levados em conta os seguintes 

questionamentos: em construções do tipo “Achou o vale-brinda, ganhou” 

(a)  que fatores apontam para uma interpretação condicional, já que a estrutura não 

evidencia essa construção de significado? 

(b) qual a motivação para uso de tempo pretérito perfeito em ambas as instanciações 

(prótase e apódose) nas construções? 

 

 Muitas outras importantes e pertinentes questões podem ser levantadas a respeito da 

construção. No entanto, para a realização de pesquisa, foram levadas em conta, basicamente, 

as supracitadas.  

 

 2.1 - Coordenação e condicionalidade na Gramática Tradicional 

 

 Adotando a perspectiva elucidada pela Gramática Tradicional a respeito das orações 

ditas coordenadas e, igualmente, das ditas condicionais, uma interessante questão se coloca: 

uma oração coordenada não parece, de forma alguma, poder assumir valor de condição. A 

concepção de uma construção coordenada condicional se torna inviável por alguns motivos. 

Dentre eles, destaquem-se a noção de “oração coordenada” proposta pela GT e a rigidez na 

classificação quanto aos valores semânticos a ela atrelados. 

 Outra questão ainda mais complexa seria a tendência da Gramática Tradicional a 

contemplar prioritariamente as construções mais possíveis e prováveis dentro de dado sistema 

linguístico. Isso se torna um ônus na medida em que as realizações linguísticas mais radiais, 

menos prototípicas (construções, potencialmente, consideradas não canônicas) e mais 

produtivas em contexto informal estariam fora do âmbito de análise. Considerando que a 

construção analisada neste trabalho faça parte desse grupo “marginal” (ou, talvez, 



 

 

23 

marginalizado) de realizações linguísticas, é de se esperar que haja pouca ou quase nenhuma 

preocupação com a descrição da mesma nos parâmetros da GT.  

 Esta subseção tem o objetivo de explicitar brevemente de que forma a Gramática 

Tradicional vem tratando do tema da coordenação e da condicionalidade. Neste trabalho, seis 

gramáticas escolares foram analisadas. São elas: 

 

- Nossa Gramática: teoria (SACONI) – Editora Atual; 

- Gramática de hoje (NICOLA & TERRA) – Editora Scipione; 

- Português fundamental: gramática (TUFANO) – Editora Moderna 

- Gramática essencial (NICOLA & INFANTE) – Editora Scipione; 

- Gramática: Palavra, frase e texto (NICOLA) – Editora Scipione; 

- Curso Prático de Gramática (TERRA) – Editora Scipione; 

- Nova Gramática do Português contemporâneo (CUNHA & CINTRA) – Editora Lexikon. 

 

 Além dessas, fez-se uma breve revisão dos temas a partir de uma das mais 

conceituadas gramáticas de ordem funcionalista: Gramática de Usos do Português (MOURA 

NEVES – Unesp). Os resultados da análise se encontram a seguir, divididos em dois tópicos: 

o tratamento das condicionais na GT e as condicionais coordenadas. 

 

 2.1.1 – As orações coordenadas na GT 

 

 O processo de coordenação é tratado pela Gramática Tradicional de maneira bastante 

sucinta, se comparado à descrição do processo de subordinação. Orações coordenadas são 

definidas como “aquelas que, no período, não exercem função sintática umas em relação às 
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outras” (TERRA, 2002), apresentam um valor de significado e podem ter a presença ou não 

de conectivos. 

 Interessante observação é a de que, conforme descreve a GT, o valor de significado de 

uma oração coordenada está estreitamente vinculado à classificação do conectivo que a 

introduz. Nesse sentido, seja a conjunção introdutória um conectivo aditivo, a oração 

coordenada será invariavelmente aditiva, e assim por diante. 

 Já que o valor de uma oração é vinculado à classificação da conjunção que a introduz, 

então parece natural a delimitação dos valores semânticos atrelados a ela. Por isso, quando se 

descrevem as orações coordenadas, admitem-se somente os valores de adição, oposição, 

alternância, conclusão e explicação. Não se cogita, em qualquer momento, a existência de 

construções coordenadas com qualquer outro valor, como o condicional, por exemplo. Até 

porque a condicionalidade gera certa dependência entre as orações, o que iria de encontro à 

concepção tradicional de coordenação. 

 Sobre as orações chamadas assindéticas – aquelas que não são introduzidas por um 

conectivo – pouco ou quase nada se discute. Merecem apenas uma menção quanto à sua 

existência, mas não há uma gramática, dentre as analisadas, que descreva os valores a elas 

atrelados. 

 A abordagem funcionalista de Moura Neves, na medida em que parte de uma análise 

morfológica, não discute o processo de coordenação em si, mas sua existência a partir dos 

diversos valores das conjunções coordenativas. Já que não se observa nem descreve uma 

conjunção coordenativa condicional, não há quaisquer indícios de descrição da construção em 

foco neste trabalho. 
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 2.1.2 – O tratamento das condicionais na GT 

 

 Em todas as gramáticas escolares analisadas, a única referência feita a orações 

condicionais se deu somente a partir da noção de orações subordinadas. As chamadas orações 

subordinadas adverbiais foram, invariavelmente, a condição de existência da oração 

condicional. Em outros termos, conforme apresentado nessas gramáticas, a oração condicional 

só existe porque é, antes, uma oração subordinada adverbial. 

 Nesse sentido, houve, claramente, uma redução do conceito de condicionalidade a um 

simples valor semântico veiculado por uma oração subordinada adverbial. Portanto, em 

nenhuma delas há uma evidente preocupação em explicitar o processo de condicionalidade. 

Quanto a esse, reduz-se a apenas uma menção de valor semântico, conforme mostra o 

fragmento abaixo, retirado de uma das gramáticas em analisadas: 

Condicional: exprime circunstância de condição, entendida como uma 

obrigação que se impõe ou que se aceita para que um determinado fato se 

realize [exemplo]. As principais conjunções e locuções conjuntivas 

condicionais são: se, caso, contanto que, desde que.
2
 

 

 Outra questão ainda mais curiosa se encontra na impossibilidade, conforme são 

descritas as construções condicionais na GT, de construções condicionais sem o uso de 

conjunções. Isso seria evidência suficiente de que a Gramática Tradicional não dá conta da 

descrição do fenômeno da condicionalidade. 

 A Gramática de Moura Neves, por sua vez, de base funcionalista, tende a uma maior 

aproximação da questão discutida neste trabalho. Embora não reconheça a existência da 

                                                

 
2 TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Scipione (p. 290) 
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construção em estudo, aborda a condicionalidade de forma bastante completa, em relação à 

sua proposta. 

 Ao discutir orações condicionais, Moura Neves considera a existência não somente de 

condicionais acompanhadas de conjunção, mas também a existência das mesmas sem a 

conjunção. Entretanto, atribui à existência desse último caso a ocorrência de uma elipse. Tem-

se, pois, que as condicionais não prototípicas (sem o conectivo) seriam resultado de uma 

simples elipse da conjunção. Sobre essa construção, a autora descreve, ainda, as únicas 

possibilidades de ocorrência: 

Ocorrem construções condicionais com formas finitas do verbo, e sem 

conjunção condicional. As formas verbais das orações condicionais são 

o imperfeito do subjuntivo e o pretérito-mais-que-perfeito do 

indicativo [...] Ex: Fosse a Petrobrás uma empresa privada, não estaria 

sujeita às ingerências dos plíticos.
3
 

  

 E, sobre essas, a autora prossegue: “todas essas construções condicionais são 

contrafactuais, e a própria escolha da elipse da conjunção já anuncia a contrafactualidade 

[...]” 

 Novamente, a análise aponta para o não reconhecimento da construção em estudo, já 

que, conforme citação acima, as condicionais sem conectivos só seriam formadas a partir de 

usos de imperfeito de subjuntivo ou mais-que-perfeito do indicativo. Além disso, nos 

relativamente raros casos em que a construção ocorresse, teria, ainda, valor contrafactual. 

 A observação da condicionalidade nas gramáticas analisadas demonstrou (i) a 

insuficiência da discussão do processo condicional na GT e (ii) a inexistência das 

construções em estudo para a mesma. 

                                                

 
3 MOURA NEVES, Maria Helena. Gramática de Usos de Português. Unesp (p. 857 - grifo no original) 
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 Vistas brevemente as descrições fornecidas pela Gramática Tradicional quanto às 

características da construção estudada na pesquisa, pode-se perceber a relevância do estudo 

em questão, já que o objeto se faz inovador e extensa fonte de pesquisas posteriores. Dessa 

maneira, o trabalho contribui efetivamente para a descrição do Português Brasileiro e para 

debates em relação à teoria linguística. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: OS PRESSUPOSTOS DA LINGUÍSTICA 

COGNITIVA 

 

Esta pesquisa busca orientar-se a partir da perspectiva da Linguística Cognitiva, 

corrente teórica surgida nos Estados Unidos, com base nas propostas de George Lakoff e 

Charles Fillmore, entre outros, a partir da década de 1970. Essa corrente, em evidente 

oposição à perspectiva gerativa, entende a linguagem como um componente dependente de 

outras faculdades mentais, resultando, assim, em uma integração entre linguagem, 

pensamento e experiência, tanto no âmbito individual, quanto – e principalmente – no âmbito 

social, perfilando, por consequência, aspectos de ordem cultural. 

 Uma vez que admite o entrelaçamento entre linguagem e experiência no uso 

linguístico real, não apenas sintaxe, mas também semântica e pragmática são de especial 

interesse dos estudos orientados sob a perspectiva da Linguística Cognitiva (doravante LC). 

Por essa razão, as pesquisas na área buscam privilegiar situações reais de comunicação, o que 

justifica o interesse da pesquisa em enfocar construções de maior produtividade na fala 

espontânea. 

 Para a presente pesquisa, são fundamentais os conceitos vinculados à Teoria dos 

Espaços Mentais (FAUCONNIER, 1994, 1997), à discussão a respeito de Mesclagem 

Conceptual (FAUCONNIER, 1997) , à Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995), aos 

estudos das Condicionais (DANCYGIER & SWEETSER, 2005) e às características de 

utilização dos tempos verbais (CUTRER, 1994), detalhados a seguir. 
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 3.1 – A noção de frame 

 

 Clara evidência da preocupação cognitivista com a construção do significado 

associado a componentes de base experiencial é a noção de frame, bastante difundida na área. 

 Inicialmente proposto por Fillmore (1982), a noção de frame diz respeito a 

“enquadramentos específicos do conhecimento enciclopédico derivados de elementos que 

ocorrem juntos na realidade” (Ferrari 2011). Sendo assim, a construção do significado de uma 

sentença como Thaís comprou um laptop, por exemplo, só pode ser compreendida quando 

associada ao frame cena comercial. Esse frame, que envolve basicamente um comprador, um 

vendedor, um produto e uma forma de pagamento, é resultado da experiência do indivíduo 

com o âmbito social. 

 A noção de frame é muito útil aos estudos voltados para a área da LC. É a partir dela, 

somada à Teoria dos Espaços Mentais (Fauconnier 1994;1997) e à Gramática de Construções 

(Goldberg 1995; 2006), que a Linguística Cognitiva desenvolve importantes estudos sobre a 

construção de sentido. 

 

3.2 - Teoria dos Espaços Mentais 

 

Seja em conversação espontânea, seja em discurso planejado, a linguagem nos permite, 

constantemente, falar de assuntos não somente relacionados ao “aqui e agora”, mas também 

de ações no passado, futuro, desejos, condições, hipóteses e até mesmo de situações irreais. 

Sob a ótica da Linguística Cognitiva, isso é possível e provável uma vez que, enquanto o 

discurso se desenvolve, alguns domínios de conhecimento são mentalmente criados a partir de 

nossa experiência com o mundo. A esses domínios chamamos Espaços Mentais, elementos 

responsáveis por fazer a conexão entre pensamento e linguagem humanos. 
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Proposta, num primeiro momento, com a finalidade de buscar dar conta das lacunas 

deixadas pela Semântica Formal, a Teoria dos Espaços Mentais (Fauconnier 1994; 1997) está 

apoiada na ideia de que, à medida que o discurso é desenvolvido, determinados domínios 

cognitivos, responsáveis por organizar diferentes porções de informação, são criados. Esses 

domínios são organizados por Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), os quais refletem, por 

sua vez, a organização de frames – estruturas de conhecimento experiencial– compartilhada 

por indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade. 

 De acordo com a Teoria dos Espaços Mentais, domínios e modelos cognitivos 

contribuem para a construção do significado de formas diferentes. Os espaços contemplam 

elementos que, durante o discurso, podem ser projetados em outros novos espaços. Dessa 

forma, os novos espaços abertos adquirem parte da estrutura do espaço anterior.  

De forma geral, o espaço tomado como ponto de partida tende a ser o Espaço Base, o 

qual abriga informações referentes ao momento e lugar do ato e fala. A partir do Espaço Base, 

novos espaços podem ser criados, projetando diferentes lugares e períodos de tempo ou, 

inclusive, situações irreais, como desejos, crenças, ente outros. 

 Para que novos espaços sejam criados, algumas “pistas linguísticas” são fornecidas, 

tradicionalmente chamadas de Space Builders (“Construtores de Espaços Mentais
4
”). Essas 

pistas podem ser elementos do discurso que indiquem tempo (“amanhã”, “há cinco anos”, 

‘quando eu crescer”, “em 2020”...), lugar (“na França”, “na escola”, “no meu quarto”...), 

desejos/crenças (“eu queria que”, “eu acho que”...), entre outros. Em geral, os construtores de 

espaços mentais podem se apresentar sob forma de sintagmas preposicionais, morfemas 

verbais de tempo e modo e orações temporais ou condicionais. O esquema abaixo ilustra 

criação de um novo espaço mental a partir de um Space Builder: 

                                                

 
4 Como se pode notar, a tradução é livre e de minha autoria. Quaisquer divergências com a nomenclatura oficial 

são de minha interia responsabilidade. 
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(10) Em 2015, eu me casarei e me mudarei para outra cidade. 

 

Figura 1: Esquema de abertura de um novo espaço mental a partir da expressão "Em 2015" 

 

 Importante ferramenta nos trabalhos relativos à Semântica, os Espaços Mentais são, a 

partir da ótica de Linguística Cognitiva, essenciais em estudos de casos de ambiguidade. 

Retomando o clássico exemplo de Jackendoff, 1975 (apud Fauconnier & Sweetser, 1996), 

tem-se: 

 

(1) Na pintura de Max, o homem de cabelos grisalhos está atrás da cerca.
5
 

 

Esta construção permite duas leituras. Na primeira delas, chamada de re ( leitura com 

acesso no Espaço Base), entende-se que o homem tem cabelos grisalhos e existe, de fato. 

Contudo, nenhuma garantia é dada quanto ao mesmo ter cabelos grisalhos na pintura. O 

esquema abaixo demonstra a organização mental que possibilita essa leitura: 

 

                                                

 
5 “In Max painting, the man with gay hair is behind the fence.” 
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Figura 2: "Na pintura de Max, o homem de cabelos grisalhos está atrás da cerca" - leitura de re 

 

 A segunda leitura, chamada de dicto (leitura com acesso no espaço aberto, diferente do 

Espaço Base), permite compreender que o homem de cabelos grisalhos, na verdade, não 

existe (e, por isso, não será projetado no Espaço Base), mas foi pintado por Max de cabelos 

grisalhos. Esta leitura a partir da organização dos Espaços Mentais está proposta no esquema 

a seguir: 

 

 

Figura 3: "Na pintura de Max, o homem de cabelos grisalhos está atrás da cerca" - leitura de dicto 

 

 Como visto acima, a Teoria dos Espaços Mentais é essencial na descrição de 

operações cognitivas no que tange à construção do significado. Fauconnier (1979; 1981; 

1985) descreve o mesmo processo, generalizando-o a todos os casos em que as conexões entre 

domínios são pertinentes. Como exemplo, o mesmo demonstra operações que incluem: 
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 Tempo: “Em 1952, o homem de cabelos grisalhos comandava a CIA.” (o homem 

tinha cabelos grisalhos naquela época e não tem mais? Tem cabelos grisalhos hoje, mas não 

naquela época?) 

 Contrafactual: “Se Jack fosse mais velho, seus cabelos grisalhos lhe inspirariam 

confiança” (Jack já tem cabelos grisalhos? Não tem cabelos grisalhos, mas teria, se fosse 

mais velho?) 

 

 Ambiguidades como essas podem ser consideradas consequências do Princípio de 

Acesso (do inglês, Access Principle), como veremos a seguir. 

 

  3.2.1 – O Princípio de Acesso 

 

Pelo princípio de Acesso, uma expressão relacionada a dado domínio-fonte que 

denomina uma entidade no mundo relacionada ao domínio-alvo pode ser utilizada para 

expressar e fazer referência ao domínio-alvo se, e somente se, a conexão entre ambos os 

domínios estiver bem estabelecida. Em outras palavras, uma expressão pertencente ao 

domínio-fonte só poderá nomear uma entidade produto do domínio-alvo caso as conexões 

domínio-alvo / domínio-fonte estiverem claras e bem delineadas.  

Para ilustrar, tome-se como exemplo a seguinte construção metonímica: 

 

(2) Gosto de ler Machado de Assis. 

 

A expressão “Machado de Assis”, embora seja, literalmente, apenas o nome de um 

escritor, passa a fazer referência, nessa construção, às obras literárias por ele escritas, leitura 

esta permitida e provável a partir do Princípio de Acesso.  
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Para essa construção metonímica, há um domínio-fonte, que é composto pela entidade 

autor Machado de Assis. Como domínio-alvo, temos toda a sua obra literária. O esquema 

abaixo busca representar a construção: 

 

Figura 4: Esquema ilustrativo do Princípio de Acesso em "Gosto de ler Machado de Assis". 

 

A construção “Gosto de ler Machado de Assis”, portanto, só adquire sentido pleno e 

possível porque a expressão “Machado de Assis” – elemento pertencente ao domínio-fonte – 

mantém uma estreita relação pragmática com o domínio-alvo – as obras do mesmo autor, 

condição sine qua non para a ocorrência do Princípio de Acesso. 

Outro exemplo bastante discutido na literatura cognitivista a esse respeito é a seguinte 

construção: 

 

(3) Max acredita que a mulher de olhos verdes tem olhos azuis
6
 

 

O espaço Base B é constituído pelo elemento a, relativo a uma mulher cujos olhos são 

verdes. A partir dele, um novo espaço C é criado com a expressão “Max acredita”. Esse 

                                                

 
6 ”Max believes the woman with green eyes has blue eyes.” 



 

 

35 

espaço se ocupa das estruturas relativas à crença de Max. Logo, o elemento a, do espaço B, 

será projetado no espaço C como a’, tendo como referente uma mulher de olhos azuis. 

Observe o esquema abaixo: 

 

Figura 5: esquema ilustrativo do Princípio de Acesso em "Max acredita que a mulher de olhos verdes tem 

olhos azuis". 

 

 A partir da construção (3), podem ser inferidas duas leituras, as quais são criadas pelo 

Princípio de Acesso: 

LEITURA 1: A mulher tem, na verdade, olhos verdes, mas Max acredita que ela 

tenha olhos azuis. 

Nesse caso, o elemento a é acessado a partir do espaço B. O princípio de acesso é o 

responsável por, na expressão “tem olhos azuis”, acessar o elemento a’ somente a partir de a, 

uma vez que a expressão anterior seja “a mulher de olhos verdes”. O esquema abaixo ilustra a 

leitura 1: 
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Figura 6: esquema ilustrativo do Princípio de Acesso na construção "Max acredita que a mulher de olhos 

verdes tem olhos azuis". 

 

LEITURA 2: Max acredita que a mulher tenha, ao mesmo tempo, olhos verdes e 

azuis. 

Esta leitura parte necessariamente do acesso somente ao espaço C, uma vez que a’ 

independe de uma contraparte no espaço Base. No espaço de crenças de Max, a mulher que é 

vista tem os olhos azuis, embora no momento da observação do primeiro a mesma estivesse 

utilizando lentes verdes, por exemplo. O esquema abaixo ilustra a leitura 2: 

 

 

Figura 7: esquema ilustrativo do Princípio de Acesso em "Max acredita que a mulher de olhos verdes tem 

olhos azuis". 
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 Como visto acima, o Princípio de Acesso se faz operação essencial em construções 

cognitivas variadas, em especial em relações metonímicas e em leituras ambíguas. Além dele, 

fazem-se igualmente importantes outros dois conceitos presentes na literatura cognitivista: o 

Ponto de Vista e o Foco. 

 

  3.2.2 – Ponto de Vista e Foco 

 

 Segundo Fauconnier (1997), três noções são fundamentais na construção de 

significado a partir da Teoria dos Espaços Mentais: Base, Ponto de Vista e Foco. 

 Em linhas gerais, chama-se Base ao espaço ancorado no momento de fala, que abriga 

os elementos referentes ao “aqui” e “agora” do discurso. É o ponto de partida para as 

construções, ao qual as mesmas podem fazer referência a qualquer momento. 

 Quanto ao Ponto de Vista, esse é o espaço de onde outros possíveis espaços mentais se 

originam. Não deve ser confundido com a Base, embora em muitos casos ambos tenham o 

mesmo valor. 

 Como Foco, entendemos o espaço no qual se adiciona um novo conteúdo. Assim 

sendo, todo novo espaço criado passa a ser o espaço Foco, deixando a Base subfocalizada. 

 Para esclarecer melhor os conceitos, observe-se a construção (4): 

 

(4) Em 1989, Clara mudou-se para a Rússia e, logo depois, moraria em Roma. 

 

 A leitura dessa construção se inicia a partir do Espaço Base, o qual abriga o Ponto de 

Vista, ainda na primeira oração, visto que o tempo verbal é o passado. O construtor de 
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Espaços Mentais  Em 1989  dá origem a um segundo espaço, que abriga as características de 

Foco. O esquema da construção de significado da primeira oração é o seguinte: 

 

Figura 8: Base, Ponto de Vista e Foco 

 

 Já na segunda oração, a expressão “logo depois” abre um novo espaço mental, 

originado não da Base, mas, desta vez, do Espaço Passado. Essa nova criação, que passa a 

abrigar as características de Foco, causa deslocamento de Ponto de Vista da Base para o 

Espaço Passado, traduzido linguisticamente pelo uso do tempo verbal Futuro de pretérito: 

 

 

Figura 9: deslocamento de Ponto de Vista e Foco 
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 Base, Ponto de Vista e Foco são conceitos fundamentais, que, no entanto, 

frequentemente atuam em conjunto: o mesmo espaço pode servir de Ponto de Vista e Foco, ou 

Base e Foco, ou todos os três. 

 

3.2.3 – Mesclagem conceptual 

 

Tanto pensamento, quanto linguagem dependem da capacidade humana de criar e 

estabelecer conexões entre os muitos domínios cognitivos, que abrigam o conhecimento de 

um determinado indivíduo. São esses trabalhos de interseção de domínios uns dos 

responsáveis pela criação de sentido na linguagem e pensamento. 

Segundo Fauconnier (1997), a Mesclagem Conceptual (do inglês, Conceptual 

Blending) é uma operação mental essencial, que pode ser considerada elemento fundamental 

da capacidade humana para (re)inventar novos sentidos e construções, como exposto 

anteriormente. Consiste em uma operação em que uma estrutura cognitiva é criada a partir da 

fusão de duas outras estruturas já existentes, ou dois espaços iniciais, chamados inputs. Há 

uma projeção parcial entre os espaços iniciais, a qual se responsabiliza por marcar a 

correspondência entre os elementos análogos dos inputs referidos. A essa espaço, chama-se 

Espaço Genérico, elemento ao qual os dois espaços iniciais, ou inputs, estão ligados. Há, 

ainda, um quarto espaço, que é o de maior interesse na pesquisa em questão, nomeado Espaço 

Mescla ou Blend. Nele, elementos provenientes dos inputs são parcialmente projetados. A 

mescla contém uma estrutura própria, emergente, que não existe nos espaços iniciais. Passo a 

passo o processo se constitui como segue abaixo: 
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1. projeção interdomínios: projeção parcial entre contrapartes dos inputs 1 e 2. 

Uma vez parcial, não é necessário que todos os elementos dos inputs sofram projeção para 

que se forme o esquema genérico e se torne possível a mescla, como mostra a figura que 

segue: 

 

 

Figura 10: elementos do processo de mesclagem - input 1 e input 2 

 

2. esquema genérico: reflete a estrutura e a organização abstrata que há em comum 

entre os inputs, ou seja, aquela que é compartilhada por esses domínios: 

 

 

Figura 11: elementos do processo de mesclagem – inputs 1 e 2 e espaço genérico 

 

2. mescla: os inputs 1 e 2 são parcialmente projetados nesse quarto espaço. Podem ser 

projetados elementos que eram contrapartes ou não; entidades dos inputs podem ser 
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fundidos em um só elemento na mescla, ou podem ser projetados separadamente como 

ilustra a figura: 

 

 

Figura 12: elementos do processo de mesclagem - inputs 1 e 2 e domínio mescla 

 

4. estrutura emergente: o Espaço Mescla tem estrutura emergente própria, que não é 

dada pelos inputs, mas formada por contribuição dos mesmos. É representada, no esquema de 

mesclagem, por um quadrilátero alocado dentro do domínio mescla. A estrutura emergente 

pode ser construída de três possíveis maneiras: 

 

a) por composição (composition) – projeção de elementos dos inputs no 

espaço-mescla; as relações que ficam disponíveis não necessariamente existiam nos 

domínios anteriormente à mescla;  

b) por completamento (completion)-  os elementos projetados na mescla geram 

novas relações, não necessariamente existentes nos espaços iniciais; essas relações 

podem evocar novos frames e modelos cognitivos / culturais. 

 c) por elaboração (elaboration)- é possível que haja trabalho cognitivo dentro 

da mescla, em função da nova lógica instaurada. Por esse motivo, entende-se que a 
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estrutura gerada na mescla possa ser, então, elaborada (running the blend – 

Fauconnier, 1997). 

 

O esquema a seguir representa a operação cognitiva de mesclagem com todos os seus 

componentes: input 1, input 2, espaço genérico, domínio mescla e estrutura emergente. 

 

 

Figura 13: esquema de mesclagem conceptual com todos os seus espaços e estrutura emergente 

 

É possível que o referido processo de mesclagem seja exemplificado a partir de 

enunciados gramaticalmente simples. Tome-se, por exemplo, a seguinte situação: um aluno 

constrói a frase “Essa professora é uma matadora profissional!”. Para que o processo de 

mesclagem seja devidamente descrito, esta frase leva os participantes envolvidos no evento 

discursivo a criar dois espaços iniciais – input 1 e input 2 – os quais são responsáveis por 

abrigar as informações relativas às duas naturezas de conhecimentos utilizadas nas frase: no 

primeiro, encontram-se os elementos relativos ao papel da professora típica. No segundo, os 
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elementos componentes do papel de matador profissional. Em relação ao input 1, podem-se 

elencar elementos como o indivíduo “professora” e sua função de corrigir os erros de seus 

alunos. Para o input 2, relativo ao matador profissional, elencam-se elementos como o 

indivíduo “matador profissional” e sua função de matar o alvo. No Espaço genérico constam 

as relações análogas entre os elementos indivíduo “professora” – indivíduo “matador 

profissional” e função corrigir erros dos alunos – matar o alvo, que permitem que os mesmos 

sejam entendidos como contrapartes. Portanto, encontram-se no espaço mescla os elementos 

profissional, referente às contrapartes indivíduo “professora” – indivíduo “matador 

profissional”, e função, referente às contrapartes função corrigir erros dos alunos – matar o 

alvo.  

A essência da operação cognitiva, contudo, está na criação do quarto espaço mental, o 

espaço mescla, o qual recebe alguns elementos provenientes dos inputs 1 e 2. Nesse caso, os 

elementos “professora” e “matador profissional” são projetados no espaço mescla e lá sofrem 

integração. A partir dessa operação, um novo sentido surge no espaço mescla. Assim, pode-se 

compreender, dadas as projeções nesse espaço, que o aluno, ao utilizar o enunciado “Essa 

professora é uma matadora profissional”, deixa evidente que a professora é tão rigorosa, que 

compromete o rendimento escolar, e, por isso, ele mesmo pode não conseguir se recuperar 

(“morte” escolar). É interessante ressaltar que o sentido de “maldade” da professora – 

matadora - não estava presente em nenhum do espaços anteriores, mas emergiu a partir da 

fusão de elementos presentes no espaço-mescla. O esquema a seguir ilustra o caso em 

questão: 
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Figura 14: esquema do processo de mesclagem presente no enunciado: "Essa professora é uma matadora 

profissional” 

 

Algumas situações de uso linguístico mais complexo e interativo podem, igualmente, 

evidenciar o processo de mesclagem. Quanto a isso, Fauconnier (1997) ilustra o processo de 

mesclagem com o exemplo intitulado “Debate com Kant”
7
: 

 

“Um professor de Filosofia está dando aula para seus estudantes ou conversando com 

seus colegas e diz: ‘Eu defendo que a razão é uma capacidade de autodesenvolvimento. Kant 

discorda de mim nesse ponto. Ele diz que é inata, mas eu respondo que isso é colocar a 

questão como provada, ao que ele se opõe, em “Crítica à Razão Pura”, que somente ideias 

inatas têm poder. Mas eu digo, sobre isso: e quanto à seleção grupal de neurônios? E ele não 

responde.” 

                                                

 
7 A tradução a seguir é livre e feita por mim. Quaisquer erros ou falhas são de minha inteira responsabilidade. 
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No exemplo supracitado, o professor de Filosofia configura um debate com o pensador 

Kant, o qual, além de estar morto no momento da fala, utiliza outra língua e escreve, em vez 

de falar. Para que um novo sentido, que dê conta desta complexa cena, seja criado, lança-se 

mão, segundo Fauconnier (1997), do processo de mesclagem. 

A mesclagem tem como ponto de parida dois inputs, como mostra a figura 14:  

 

 

Figura 15: esquema de mesclagem conceptual de "Debate com Kant" 

 

O input 1 abriga os elementos relacionados a Kant (os assuntos discutidos, seus 

escritos, sua língua); o input 2, por sua vez, contém o professor de Filosofia, suas ideias, 

língua, entre outros. Consta, ainda, nesse espaço, a relação ente Kant e o professor no 

momento da aula, ou seja, Kant está morto, não tem conhecimento do professor, contudo, o 

mesmo tem conhecimento daquele. O espaço genérico compartilhado por ambos inputs, 

responsável por permitir o estabelecimento das relações entre elementos dos inputs 1 e 2, é 

formado a partir dos elementos “pensador”, que faz “reflexões” sobre um “tema”, através de 



 

 

46 

uma “língua”, utilizando um “modo de expressão” em um “tempo” determinado. Já no espaço 

mescla, são projetados, do input 2, o professor, a língua, a fala, o tempo e Kant morto. Do 

input 1, por sua vez, será projetado apenas o elemento “Kant”, fundido ao elemento “Kant 

morto” , proveniente do input 1.  

Interessante notar que o frame de debate não aparece em quaisquer inputs, mas é dado 

no espaço mescla, através da estrutura emergente. É ela, por isso, que permite ao professor 

utilizar expressões tais como “discorda”, “respondo”, “opõe-se” e “defendendo”, palavras 

diretamente relacionadas a uma cena de debate.  

 

Como visto, a noção de mesclagem conceptual tem sido um importante recurso na 

investigação linguística a respeito da construção do significado, sob a ótica da Linguística 

Cognitiva e tem papel fundamental na análise do fenômeno tratado nesta dissertação, uma vez 

que se propõe, como será discutido nas páginas que se seguem, que o tempo verbal utilizado 

nas coordenadas condicionais reflete processo de mesclagem conceptual. 

 

3.3 – A Gramática de Construções 

 

 É importante salientar, antes de quaisquer considerações a respeito do subtema 

supracitado, que não há somente uma concepção do que se chame, no âmbito da LC, de 

Gramática de Construções, mas sim, um conjunto de abordagens cognitivas da gramática. 

Dessa forma, é possível conceber os modelos mais correntes na literatura: a Unification 

Construction Grammar, discutida principalmente por Charles Fillmore e Paul Kay; o trabalho 

desenvolvido por George Lakoff  (LAKOFF, 1987; GOLDBERG, 1995; 2006), que serviu de 

fundamento para a Cognitive Construction Grammar, proposta vinculada ao nome de Adele 

Goldberg. 
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 Para a pesquisa, serão especialmente importantes as abordagens defendidas por A. 

Goldberg (GOLDBERG, 1995). 

 

  3.3.1 – A noção de construção 

 

Em sua publicação de 1995, Constructions: a construction Grammar approach to 

Argument Strucutre, Goldberg defende o conceito de “construção” a partir das propostas 

anteriores (como a Fillmore & Kay): 

“C é uma construção se e somente se C é um pareamento 

de forma-significado <F1’ S1> em que algum aspecto de 

F ou algum aspecto de S não seja estritamente previsível 

a partir das partes componentes de C ou de outras 

construções previamente estabelecidas.”
8
 

 

Assim, construções são vistas como unidades básicas da língua. Uma unidade é tida 

como construção se alguma parte do seu significado ou forma não é derivada, em termos 

composicionais, de outra construção. A autora cita, como principal exemplo, a noção dos 

morfemas
9
 enquanto construções, na medida em que o pareamento entre sua forma e seu 

significado não provém de qualquer outra construção anterior.  

Uma importante consequência dessa definição é a aproximação da noção do léxico aos 

demais componentes da gramática, já que também os lexemas são vistos como construções. 

Essas construções, longe se serem meras listas de entidades independentes e não estruturadas, 

são, antes de tudo, uma rede altamente estruturada de informações. 

Partindo desse princípio, tem-se que as construções linguísticas evidenciam estrutura 

prototípica e formam redes de associações. Essas redes contêm não só a forma, mas também a 

                                                

 
8“C is a construction iff C is a form-meaning pair <F1’S’> such that some aspect of F1 or some aspect of S1 is 

not strictly predictable from C’s component parts or from other previously established constructions.” 
9 GOLDBERG 1995 (p.4-5) 
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semântica, que frequentemente aponta para situações da experiência humana. Dessa forma, 

assume-se que “construções de estrutura simples são associadas diretamente a estruturas 

semânticas que refletem cenas básicas da experiência humana” (GOLDBERG, 1995, p. 5), 

assunção elementar da Hipótese de Codificação de Cenas (Scene Encoding Hypothesis).  

Para ilustrar a ideia, a autora recorre a sentenças como Frank kicked the dog into the 

bathroom (“John chutou o cachorro para dentro do banheiro”), formada por SUJ  V  OBJ  

OBL e She gave John a book (“Ela deu um livro para o John”
10

), formada por SUJ  V  OBJ1  

OBJ2 Ela demonstra que as próprias estruturas apontam para experiências humanas básicas 

como X fazer Y mover-se para Z e X fazer Y receber Z, sendo, portanto, construção de 

movimento causado e construção ditransitiva, respectivamente. Tem-se, em suma, que a 

própria forma (SUJ  V  OBJ  OBL, por exemplo), aponta para uma construção específica 

(construção de movimento causado, por exemplo), a qual reproduz um esquema geral e 

abstrato da experiência humana ( Ela fazer John receber um livro). 

Outra questão discutida pela autora, igualmente cara a esta pesquisa, é o Princípio da 

Não-Sinonímia, abordado a seguir. 

 

 3.3.2 – O Princípio da Não-Sinonímia 

 

Muitos linguistas, de diferentes quadros teóricos, em diferentes momentos da evolução 

do pensamento linguístico, já sinalizaram, em maior ou menor grau, conforme a abordagem 

os permitia, a pré-disposição das línguas para a inexistência de sinônimos perfeitos. É 

conhecida a afirmação de Mattoso Câmara (CÂMARA, 1977) a respeito da sinonímia:  

“sinonímia é a propriedade de dois ou mais termos poderem ser empregados um pelo outro 

sem prejuízo do que se pretende comunicar” (CÂMARA, 1977). 

                                                

 
10 A tradução literal para esta construção seria “Ele deu João um livro”, que não é produtiva em português. 
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Ilari & Geraldi (2002) também contribuem com a discussão, afirmando que duas 

palavras só possam ser consideradas sinônimas se puderem ser substituídas no contexto de 

quaisquer frases, sem qualquer alteração de sentido. 

No que diz ao referencial teórico da LC, Goldberg sustenta que “Se duas construções 

são sintaticamente distintas, elas também deverão ser semântica ou pragmaticamente 

distintas” (GOLDBERG, 1995). Por mais simples que possa parecer, a asserção é condição 

fundamental para a sustentação de variados trabalhos conduzidos à luz do referencial teórico 

cognitivista, como PINHEIRO (2013), ALMEIDA & FERRARI (2012)  e, em especial, este. 

O Princípio da Não-Sinonímia é condição básica para o desenvolvimento desta 

pesquisa, no que tange à possível aproximação entre construções condicionais canônicas e as 

construções em estudo. Se a assunção básica é a de que, para cada forma, há um significado 

distinto, então parece plausível a tentativa desta pesquisa de descrever os mecanismos 

cognitivos que permeiam a interpretação condicional em construções coordenadas, já que, 

uma vez que apresentam forma diferente das condicionais canônicas, também apresentarão 

diferença no significado. 

 

3.4 – Estruturas condicionais sob a ótica da LC 

 

 Partindo dos estudos feitos por Sweetser (1990), Dancygier (1992; 1993) e Dancygier 

& Sweetser (2005), as construções condicionais podem envolver três diferentes níveis de 

articulação a partir de suas proposições, normalmente identificadas como Prótase (P) e 

Apódose (Q), como no exemplo abaixo: 

 

   (1) [Se chover], [eles cancelarão o jogo], 

     Prótase       Apódose 
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 A estrutura acima ativa dois espaços: a fundação (prótase) e a expansão (apódose). De 

acordo com as autoras, estruturas como [Se P, Q] evidenciam relações condicionais causais 

que podem envolver três diferentes níveis de causalidade entre espaços. 

 O primeiro nível evidencia uma relação de causa entre eventos do mundo descrito, 

como em (1). No exemplo, “chover” “cancelar o jogo” são eventos possíveis no mundo, 

relacionados a partir de uma relação causa-consequência: caso chova (causa), eles cancelarão 

o jogo (consequência). Às estruturas inseridas nesse nível as autoras chamaram de 

condicionais de conteúdo. 

 Num segundo nível, a mesma relação causal pode ser associada a um evento do 

mundo descrito e a uma conclusão do falante, como em Se estão soltando fogos, é porque o 

Flamengo ganhou. Observe-se que “estarem soltando fogos” é um evento descrito no mundo, 

compreendido como causa, não de outro evento específico, mas de uma opinião/conclusão do 

falante (consequência) a partir da observação da causa. A esse tipo de construção, dá-se o 

nome de condicionais epistêmicas. 

 Por último, a relação causal pode se dar a partir de um estado de coisas no mundo e 

um ato de fala específico, como em Se o encanamento furar, prazer, meu nome é Roberto, em 

que o falante se apresenta ao ouvinte, deixando claro que pode ajudar, caso haja algum 

problema com o encanamento. Nesse exemplo, a possibilidade descrita pelo falante – o 

encanamento furar – vem a ser a causa de um ato de fala, que introduz o falante como 

potencial solução para o problema. Ao dizer, portanto, que seu nome é Roberto, o falante 

deixa claro ao ouvinte que pode solucioná-lo. Construções desse tipo são chamadas 

condicionais pragmáticas ou condicionais de ato de fala. 

 De acordo com a Teoria dos Espaços Mentais, o conectivo “se” na estrutura [Se P, Q] 

é um introdutor de espaços mentais, uma vez que ativa a construção de dois espaços 

hipotéticos diferentes ( [P] e [Q]), a partir do Espaço Base.  
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 Esta pesquisa adota, além do trato às condicionais acima evidenciado, a discussão 

proposta pelas mesmas autoras a respeito do significado construcional (constructional 

meaning), em que a interpretação de uma sentença dar-se-ia não apenas a partir da soma dos 

significados de seus componentes, mas do significado abstrato da construção. A questão 

levantada, e especialmente importante para este trabalho, é o quanto do significado de uma 

sentença é verificado a partir de seus componentes e o quanto é verificado a partir de sua  

estrutura associada a fatores contextuais.  

 De acordo com o modelo proposto por Goldberg (1995, 2006), as autoras admitem, 

ainda, que as condicionais formam uma rede estruturada de construções, relacionadas com 

base em princípios psicológicos específicos, dentre os quais se destaca o Princípio de Não 

Sinonímia. Assim, se duas construções são sintaticamente distintas e semanticamente 

sinônimas, a previsão é de que sejam pragmaticamente distintas. 

 Dessa forma, considerando que somente o significado composicional não dê conta da 

interpretação condicional conferida às estruturas em estudo, pretende-se, a partir do estudo 

das condicionais realizado por Dancygier & Sweetser (2005), investigar a especificidade 

sintática das condicionais coordenadas, e suas diferenças pragmáticas em relação às 

condicionais prototípicas.  

  

 3.5 – Tempos verbais e construções gramaticais 

 

 A observação da construção em estudo sugere haver uma forte relação entre a estrutura 

condicional e os valores associados à categoria de tempo (marcado, nesse caso, no verbo). 

Parece, por isso, relevante fazer uma breve revisão, dentro da literatura cognitiva, de um 

trabalho fundamental desenvolvido na década de 90, a respeito de uma semântica para as 
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categorias de tempo/aspecto. Ainda neste trabalho, discorre-se sobre o  uso de pretérito em 

construções condicionais, o que vem a ser de grande valia para a pesquisa. 

 Michelle Cutrer (1994) propõe uma interessante análise do comportamento dos tempos 

verbais em diferentes contextos, sendo eles discursos narrativos, contextos pragmáticos e 

frases (aparentemente) descontextualizadas
11

. A autora sinaliza duas formas de usos dos 

tempos verbais: usos canônicos e usos não canônicos. Essa diferença parte da própria 

definição de Tempo verbal: “tempo indica a localização temporal de um evento, do tempo de 

um evento, em relação ao tempo de fala (ou alguma noção de ‘agora’ do falante)”
12

. Os dados 

a seguir demonstram a diferença sinalizada pela autora: 

 

(1) “Ronaldo chuta a bola e, é gol!” 

(2) “Amanhã passo na sua casa, Gabi.” 

 

 Em (1), o verbo chutar, flexionado no presente, codifica um evento que tem sua 

realização simultânea ao momento de fala. Pode-se contextualizar a sentença em uma 

narração de futebol, em que o narrador descreve a ação do jogador no momento em que ela, 

de fato, é realizada. Portanto, há compatibilidade entre o valor de significado veiculado pelo 

tempo verbal e a realização do evento descrito no mundo, o que tornaria esse uso verbal um 

uso canônico. 

 A sentença em (2), no entanto, não comporta essa compatibilidade. Embora o verbo 

passar tenha sido flexionado no tempo presente, o evento descrito tende a se localizar em um 

                                                

 
11

 “Although the focus here is on tense in simple sentences, this is done merely as a matter of expository 

convenience. Under our view, all sentences have a context. Sentence level data, which has traditionally been the 

concern of linguists, is just a special case of minimal context. The tense characterizations and principles 

employed in the analysis of tense in the minimal context are the same characterizations and principles employed 

in the analysis of tense in discourse and in more complex embedded sentences”. (CUTRER, 1994, p. 137) 
12

 “tense indicates the temporal location of an event, the event time, in relation to speech time (or some notion 

of speaker 'now')”.CUTRER, 1994 (p. 2) 
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momento futuro ao tempo do ato de fala, semântica reforçada, inclusive, pelo adjunto 

adverbial “amanhã”. Dessa maneira, tem-se que, em casos como em (2), o tempo verbal 

assume uso não canônico, visto que não há compatibilidade entre a semântica do tempo em 

uso e a realização temporal do evento de fala. 

 

  3.5.1 – Em favor de uma semântica universal para a categoria de tempo

   

 Adotando como parte de seu arsenal teórico a Teoria dos Espaços Mentais 

(Fauconnier, 1985) e recorrendo a exemplos provenientes do inglês e do francês, Cutrer 

analisa tanto usos canônicos, quanto usos não-canônicos, buscando mostrar que a construção 

de significado em ambos os casos parte de um mesmo mecanismo, seja em discurso narrativo, 

em discurso literário ou em discurso do cotidiano. 

 A proposta de uma semântica universal para as categorias de tempo e aspecto se baseia 

nas características atribuídas a cada uma delas, quando aplicadas a um espaço mental N 

(espaço sob observação). Uma importante generalização é feita: “uma nova estrutura 

introduzida nos espaços pode ser marcada como FATO ou como PREDIÇÃO, dependendo da 

semântica de tempo/aspecto”
13

. Assim, as categorias de tempo são devidamente 

caracterizadas, como mostram os esquemas a seguir.  

 O primeiro esquema caracteriza as informações relacionadas a um evento descrito em 

um espaço mental N, quando o tempo passado se aplica a ele: 

 

                                                

 
13 Apud FAUCONNIER, 1997 (p. 75). Grifos do autor. 
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Figura 16: Espaço mental de caracterização fornecido por Cutrer (1994) em relação à categoria de tempo 

Passado 

 

 Uma ilustração interessante dessa caracterização se faz a partir da sentença em (3): 

(3) Rafael veio à minha casa ontem. 

 

 Nesse exemplo, o Passado é indicado pela forma verbal veio, que descreve o evento 

contido no Espaço N, aberto a partir do Espaço B (Espaço Base), através do construtor de 

Espaços Mentais “ontem”. Portanto, o tempo passado aplicado ao verbo indica que (a) O 

evento ‘Rafael vir à minha casa’ está em foco; (b) o momento do evento ‘Rafael vir à minha 

casa’ é anterior ao momento da enunciação do discurso e (c) o evento ‘Rafael vir à minha 

casa’ é um fato. O esquema abaixo traduz a organização discursiva à luz dos espaços 

mentais: 
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Figura 17: Ilustração de "Rafael veio à minha casa ontem" a partir da organização dos Espaços Mentais 

 

 O esquema abaixo caracteriza as informações vinculadas ao uso do tempo presente em 

um evento no mundo, codificado na estrutura verbal: 

 

 

Figura 18: Espaço mental de caracterização fornecido por Cutrer (1994) em relação à categoria de tempo 

Presente 
 

 Dessa forma, tomando com exemplo a asserção em (4) 

(4) Cristiano Ronaldo faz um lindo passe para David Beckham e... gol!” 
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 Pode-se inferir que (a) o evento “CR fazer um passe lindo para DB” se encontra no 

Espaço B (Base) e, por isso, aplicado à Base; (b) o evento é Foco e não anterior à Base e (c) o 

evento é um fato. O esquema seguinte ilustra o exemplo: 

 

Figura 19: Ilustração de "CR faz um passe lindo para DB " a partir da organização dos Espaços Mentais 
 

 O último esquema evidencia as informações vinculadas ao uso de tempo futuro para 

eventos descritos. Diferente dos tempos passado e Presente, o Futuro vincula, principalmente, 

a ideia de predição. 

 

Figura 20: Espaço mental de caracterização fornecido por Cutrer (1994) em relação à categoria de tempo 

Futuro 

 

 O exemplo a seguir busca ilustrar as características acima: 
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(5) Amanhã, o Fluminense vai vencer o Flamengo por 5 X 3. 

 A partir da esquematização do tempo futuro feita pela autora, tem-se que (a) o evento 

‘Fluminense vencer o Flamengo por 5 X 3’ é abrigada pelo espaço Foco, no discurso; (b) esse 

evento tem realização posterior ao tempo da enunciação e (c) o evento é uma Predição. A 

figura seguinte ilustra evidencia a organização discursiva a partir de espaços mentais: 

 

 

Figura 21:  Ilustração de "CR faz um passe lindo para DB " a partir da organização dos Espaços Mentais 

 

 Como se pôde ver, a busca por uma formalização dos universais semânticos da 

categoria de tempo foi uma importante contribuição de Cutrer à literatura linguística, já que 

elucida, a partir de uma abordagem sob a teoria dos Espaços Mentais, aspectos relativos ao 

evento descrito, vinculados às marcas formais de presente, passado e futuro. 

 

 3.6 – Síntese da fundamentação teórica 

 

 Este capítulo apresentou as principais discussões que compõem o arcabouço teórico do 

trabalho, a partir do referencial da Linguística Cognitiva. Destaquem-se, entre eles, a Teoria 
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dos Espaços Mentais, a Gramática de Construções, os estudos referentes às conceptualizações 

de tempo verbal no discurso e as abordagens cognitivistas das construções condicionais. 

 Em relação à Teoria dos Espaços Mentais, foram ressaltadas as noções de frame, as 

operações interdomínios e o processo de mesclagem conceptual, todos relevantes para a 

análise dos dados, visto que se defende a formação do tempo pretérito não canônico a partir 

de uma mesclagem entre forma e conteúdo. 

 A Gramática de Construções foi igualmente apresentada por conta da relevância da 

noção de Construção e, em especial, do Princípio da Não-Sinonímia, argumento que sustenta 

a defesa de que o significado emergido da construção em estudo difere, em alguma medida, 

do significado atrelado às construções condicionais canônicas. 

 Foram brevemente apresentados os principais apontamentos de trabalhos de base 

cognitiva a respeito das condicionais, de forma a explicitar a relevância dos elementos 

presentes em uma condicional canônica, relacionando os mesmos a sua presença/ausência na 

construção em estudo e as consequências semânticas dessas escolhas. 

 Por fim, destacaram-se os estudos de Cutrer (1994) a respeito dos tempos e modos 

verbais no discurso narrativo para servirem de base às noções e aspectos apresentados em 

relação ao tempo pretérito, os quais serão parcialmente projetados nas operações 

interdomínios, conforme a necessidade comunicativa do falante.  
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4. METODOLOGIA 

 

 Os procedimentos metodológicos que envolveram a pesquisa foram: estruturação de 

um banco de dados, delimitação do objeto de estudo e definição de hipóteses que norteiam o 

trabalho. 

 

4.1 - Banco de dados 

 

 O banco de dados utilizado na pesquisa reuniu exemplos do Corpus LINC de fala, que 

envolve quatro horas de transcrições de conversações espontâneas. Além disso, foram 

recolhidos dados observados em situações do cotidiano e em textos jornalísticos voltados para 

a propaganda. A escolha e utilização dos corpora supracitados se baseia na hipótese de que as 

construções analisadas sejam produtivas em situações informais e, principalmente, de fala 

espontânea. 

 

4.2 - Delimitação do objeto de estudo 

 

 A pesquisa enfoca construções condicionais classificadas por Ferrari (2010) como não 

canônicas por, além de não apresentarem a estrutura condicional básica [Se P, Q], como na 

estrutura “Se chover, eles cancelarão o jogo”, apresentarem incompatibilidade entre a escolha 

modo-temporal e o tempo cronológico dos eventos descritos. Desta forma, optou-se, a 

princípio pelo estudo de estruturas como “Ajoelhou, tem que rezar” e “Pagou, passou”, em 

que o uso de um tempo verbal que indica, prototipicamente, passado cronológico, como o 

pretérito perfeito do indicativo, não caracteriza evento passado nessas construções A partir da 
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análise do corpus inicialmente recolhido, pode-se estabelecer, então, a seguinte divisão entre 

as construções coordenadas em questão: 

 

  I – Construções que apresentam a combinação pretérito perfeito-pretérito 

perfeito ( [P[pret. perf], Q[pret. perf.]] ): 

  (2) “Tomou Doril, a dor sumiu!” 

  (3)  “Ah, aqui é assim, minha filha: deu mole com o teu    

 material, perdeu.” 

   (4)“Vem, ué... Vem pra cima então. Só que é o seguinte:    

 bateu, levou, sacou?” 

    (5)“O maior problema da (...) é esse sistema ‘pagou,    

 passou’, que permite que qualquer um tenha um diploma.” 

 

  II – Construções que apresentam a combinação verbal pretérito perfeito-

presente ( [P[pret. perf], Q[presente/imperativo]] ): 

  (6)“Ajoelhou, meu irmão, não tem mais jeito: tem que rezar!” 

   (7)“Novo Veja: passou, tá limpo!” 

   (8) “Ofereceu, tem que cumprir!” 

 

Faz-se necessário destacar que as construções listadas admitem leitura 

condicional/temporal. Por exemplo, a construção (2)  poderia ser parafraseada, grosso modo, 

por “Se/quando a pessoa toma Doril, a dor some”; a construção (3) corresponderia a 

“Se/quando a pessoa dá mole com o material, perde”, e assim sucessivamente. Além disso, a 

leitura das construções (e de suas paráfrases aproximadas) seria genérica, correspondendo em 
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(2) a “nas vezes em que a pessoa toma Doril...”; em (3), a “nas vezes em que a pessoa dá 

mole...”, e assim por diante.  

 Tendo em vista que o trabalho adota a perspectiva teórica da Gramática das 

Construções (Goldberg 1995, 2006), admitimos que as condicionais coordenadas apresentam 

pareamentos únicos de forma e significado, com nuances semântico-pragmáticas específicas e 

distintas de suas possíveis paráfrases. Sendo assim, embora aparentemente intercambiáveis 

com as paráfrases sugeridas no parágrafo anterior, não seriam, de fato, adequadas nos mesmos 

contextos de uso. 

 

4.2.1 - Recorte de do objeto de estudo 

 

 Uma vez que se postula que, para cada forma, haja um significado distinto, conclui-se 

haver, nos casos acima, diferentes processos cognitivos que ativem tais estruturas. Por esse 

motivo, restringir-se-á, nesta dissertação, esta análise e consequente descrição ao grupo I, isto 

é, das estruturas formadas pela combinação pretérito perfeito – pretérito perfeito. A 

justificativa da exclusão se baseia em uma postura de cautela em serem realizados estudos 

separados para cada construção, ainda que pareçam apontar, de forma empírica, para uma 

mesma construção abstrata. 

 

 

4.3 Objetivos e hipóteses 

 

 Pretende-se desenvolver a pesquisa a partir dos seguintes objetivos:  
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(1) Descrever os mecanismos cognitivos que permitem que essas construções 

apresentem tempo verbal de pretérito perfeito para ativar eventos que não ocorreram, 

cronologicamente, no passado.  

(2) Explicitar a contribuição da estrutura sintática e da combinação modo-temporal  na 

construção do significado condicional nas coordenadas. 

  

 As hipóteses levantadas, a partir da observação dos dados coletados, são as seguintes: 

 

(1’) O uso do pretérito perfeito nessas construções evidencia mesclagem morfológica, 

sinalizando distância epistêmica e factualidade; 

        

     (2’) A relação de condicionalidade resulta da inferência pragmática de que o evento 

da prótase é pré-condição para o evento da apódose, dada a sequência temporal cronológica. 

 

Com relação à hipótese (2’), o uso do tempo pretérito evidencia a realização de 

um ato de fala em Q. Postula-se que tal escolha esteja fundamentalmente atrelada ao 

fato de o tempo pretérito fazer uma aproximação entre a enunciação e o evento de fala. 

Desta maneira, entende-se que, ao invés da construção “Se passar, vai ficar limpo”, o 

falante fizer a opção pela forma “Passou, limpou”, estará anunciando a consequência 

(“tá limpo”) e não apenas predizendo um evento. Em outras palavras, como os dois 

eventos podem ser pragmaticamente relacionados em termos de causa e efeito, a 

construção pode funcionar como uma estratégia do falante de convencer o ouvinte a 

experimentar a primeira ação para chegar à segunda.  
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(3’) A construção promove compressão temporal de eventos sequenciais em eventos 

simultâneos. 

 

Com base na hipótese (3’), postula-se que uma das diferenças entre a 

condicional canônica “Se você vacila, dança” e sua forma não canônica “Vacilou, 

dançou” é exatamente o caráter de aproximação entre os eventos P e Q, na segunda 

construção. Na perspectiva do falante, a consequência é certa, não há dúvidas de que 

vai acontecer. 

 

 Acredita-se, portanto, que as hipóteses supracitadas, somadas aos objetivos, dêem 

conta de uma análise das construções escolhidas, a qual, por sua vez, servirá como alicerce 

para perspectivas futuras.  
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

 A análise dos dados aponta para a perspectiva de que o significado da construção em 

estudo emerge de um processo particular de mesclagem conceptual. O capítulo propõe, 

inicialmente, uma descrição da formação do tempo pretérito canônico em termos de 

mesclagem. Em seguida, enfoca a formação do pretérito na construção (P[pret. perf], Q[pret. 

perf.]), detalhando semelhanças e diferenças em relação ao pretérito prototípico. Por fim, trata 

do padrão construcional em termos de pareamento forma-significado. 

 Por compreender que a estrutura em estudo contenha diferentes nuances de 

significado, provenientes de diferentes características da construção, parece conveniente que a 

descrição da mesma seja dividida em algumas etapas. 

 Para tanto, vale explicitar as principais nuances de significado ativadas pela mesma. 

Portanto, para uma construção de modelo “Vacilou, dançou”, tem-se que: 

(a) a construção utiliza o tempo pretérito perfeito para descrever ações não-passadas; 

(b) a construção confere valor factual aos eventos descritos na estrutura; 

(c) a construção projeta a realização das ações em um momento posterior à Base; 

(d) a construção promove compressão temporal entre os eventos da prótase e da apódose; 

(e) a construção ressalta caráter genérico às ações descritas; 

(f) a construção gera valor condicional a partir dos eventos descritos. 

 

 Para que esses aspectos do significado se encontrem devidamente descritos, a análise 

foi dividida em duas instâncias: 

(g) Formação do tempo pretérito: busca dar conta da descrição do processo de mesclagem 

morfológica inerente à formação do tempo pretérito; 
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(h) Contribuições da estrutura coordenada: busca dar conta das nuances descritas em (d), 

(e) e (f). 

 

 5.1 - O processo de mesclagem na formação do pretérito perfeito em seu uso 

canônico 

 

 O processo de mesclagem conceptual, conforme perspectiva adotada pela LC, é base 

para a formação de todos os tempos verbais, na medida em que busca um pareamento entre a 

forma fonológica e a informação semântica por ela carregada. Nesse sentido, pode-se 

esquematizar a formação do tempo pretérito perfeito canônico a partir dos elementos  

ilustrados abaixo: 

 

 

Figura 22: inputs participantes do processo de mesclagem conceptual na formação do pretérito perfeito 

canônico 

  

 O esquema acima traz, como elementos pertencentes ao input 1, a estrutura linguística 

ainda não dotada de significado. Portanto, fazem parte desse input os elementos RAIZ do 

verbo e SUFIXO do verbo. Considerando, nesse sentido, o verbo “Pagou”, a título de 

ilustração,  tem-se como raiz do mesmo a forma PAG- e, como sufixo, a forma –OU.  
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 O input 2 apresenta os elementos EVENTO, o qual se faz responsável por fornecer a 

informação semântica do verbo e ANTERIOR ao ato de fala, informação de base gramatical 

(flexional, mais especificamente) responsável por situar o evento em tempo cronológico 

anterior ao Ground ((“aqui” e “agora” do falante). Traz, ainda, o traço/elemento FATO, 

característica relevante no que tange à assertividade de eventos descritos em um passado 

cronológico. É importante ressaltar que esse traço é, conforme proposto em CUTRER (1994), 

herança do tempo passado, como mostra o esquema acima, reforçado, principalmente, pela 

semântica do modo verbal Indicativo, o qual, conforme discute a Gramática Tradicional, é 

responsável por atribuir aos eventos descritos valor de certeza, realidade e fato. 

 Ao eleger os traços relevantes para a mesclagem entre os inputs em questão, cria-se, 

por consequência, o Espaço Genérico, domínio em que se dá, de forma abstrata, a relação 

entre os elementos análogos dos inputs presentes no processo de mesclagem. O esquema a 

seguir descreve a ligação dos inputs acima ao Espaço Genérico: 

 

 

Figura 23: construção do espaço genérico do processo de mesclagem na formação do pretérito perfeito 

canônico 
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 Na imagem acima, pode-se observar a relação abstrata entre os constituintes RAIZ e 

EVENTO através do elemento de ordem abstrata INFORMAÇÃO LEXICAL, alocado no 

Espaço Genérico. Por esse elemento, entenda-se a existência de informações, tanto na forma, 

quanto no significado. 

 O constituinte INFORMAÇÃO GRAMATICAL, por sua vez, é a característica 

abstrata que permite a relação entre SUFIXO e ANTERIOR/FATO, na medida em que  se 

pode concluir que esses elementos, tanto na forma (“sufixo”) quanto no significado (“anterior 

ao ato de fala” e “fato”) dizem respeito a um conteúdo de base flexional. 

 Dados os inputs e o Espaço Genérico, o Espaço Mescla é o resultado da fusão dos 

elementos discriminados nos inputs. Nesse caso, tem-se o seguinte esquema de mesclagem 

para a formação do pretérito perfeito canônico: 
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Figura 24: formação do tempo pretérito canônico a partir do esquema de mesclagem conceptual 

 

 O espaço mescla, formado a partir das operações cognitivas de conexão entre 

elementos dos inputs, apresenta o resultado final de uma construção gramatical de passado. 

 Em outros termos, encontra-se no espaço mescla um verbo no tempo passado, com 

todas as suas informações lexicais e semânticas. É somente a partir dessa operação cognitiva 

que é possível fazer uso dos verbos no pretérito. Tome-se como exemplo construções do tipo 

“João achou seu palito que estava perdido”, em que a estrutura verbal em destaque aponta 

para um evento (“achar”), que ocorreu em momento anterior ao ato de fala (passado 

cronológico) e é um fato. 
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 5.2 – O processo de mesclagem na formação do tempo pretérito em seu uso não 

canônico 

 Processo semelhante ao esquema de mesclagem em condicionais canônicas ocorre nas 

construções que são foco desta pesquisa. No entanto, algumas informações pertencentes ao 

input das estruturas conceptuais não são, por conta da força de expressão da construção 

coordenada em questão, projetadas na mescla. A seguir, encontra-se o esquema de mesclagem 

proposto para a análise das construções coordenadas condicionais: 

 

 

Figura 25: inputs participantes do processo de mesclagem conceptual na formação do pretérito perfeito 

não-canônico 

  

Semelhante ao input 1 descrito no processo de mesclagem de pretérito perfeito canônico, o 

primeiro input acima ilustrado é composto pelos traços RAIZ e SUFIXO, informações 

relativas à forma fonológica da construção.  

 A segunda etapa do processo de mesclagem se faz com a construção do Espaço 

Genérico, devidamente representado na imagem abaixo: 
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Figura 26: construção do espaço genérico no processo de mesclagem para a formação do pretérito perfeito 

não canônico 

 

 Como apresentado na mesclagem anterior, os traços RAIZ e EVENTO são reunidos a 

partir da relação abstrata, constante do Espaço Genérico, INFORMAÇÃO LEXICAL. Os 

traços, SUFIXO, POSTERIOR ao ato de fala e FATO são relacionados a partir do traço 

INFORMÇÃO GRAMATICAL. Esclarecidas as interrelações, a etapa final do processo de 

mesclagem, a saber, a formação do Espaço Mescla, dá-se como ilustrado no esquema a seguir: 
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Figura 27: formação do tempo pretérito não canônico a partir do esquema de mesclagem conceptual 

 

 No caso acima, embora os espaços de input sejam os mesmos, se comparados ao 

processo de mesclagem formador da estrutura de pretérito perfeito em sua forma canônica, a 

forma do pretérito nessas construções tem significado diferente, já que não projeta o elemento 

ANTERIOR ao ato de fala, do input 2, para a mescla. 

 É importante ressaltar, ainda, no que tange ao esquema acima, que apesar de não 

projetar o elemento supracitado, continua a fazer parte do espaço mescla, na utilização de 

passado para as condicionais coordenadas, o traço FATO. Sua presença nesse espaço, somado 

à ausência do elemento ANTERIOR no mesmo configura, basicamente, a capacidade 

inventiva e de (re)significação do falante, já que o mesmo utiliza uma forma canonicamente 

marcada como passado para sinalizar um evento de caráter genérico que, no entanto, faz-se 

factual.   
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 Na figura acima, pode-se acompanhar o processo de mesclagem morfológica 

devidamente realizado. Entende-se que, ao produzir construções do tipo “Achou o vale-

brinde, ganhou”, o falante realize esse modelo de processo cognitivo para que a interpretação 

seja condicional, como será discutido na seção seguinte. Ao produzir sentenças como essa, o 

falante, através da realização formal da marca – ou nas estruturas verbais -  aciona traço ou 

características que são próprias da semântica do tempo passado canônico. Por esse motivo, 

construções desse tipo são dotadas de uma característica factual, herança do passado 

canônico, embora a interpretação condicional seja dada, em parte, por uma relação de ação 

verbal projetada para momento posterior ao momento de fala. 

 Acredita-se, como será discutido a seguir, que, ao produzir construções desse tipo, o 

falante, evidencie as características de um evento de ordem genérica (todas as vezes em que x 

acha o vale-brinde, x ganha) e factual (é certo que, ao achar o vale-brinde, x ganhará), essa 

última, herança do processo acima descrito. A inferência que se estabelece é de uma relação 

de causa e efeito ou de predição entre ambos os eventos. Como se trata de uma causa 

necessária e  também suficiente, tem-se uma relação bicondicional  (isto é, só se achar o vale-

brinde, x vai ganhar), que autoriza  a inferência de condicionalidade. 

 

 5.3 – Contribuições da estrutura coordenada 

 

 A escolha de estruturas coordenadas na construção em estudo não se dá de forma livre 

e acidental. Na verdade, relevantes aspectos da coordenação participam ativamente da 

construção de significado das coordenadas condicionais. Dentre eles, destacam-se o caráter 

icônico da estrutura, que gera uma relação sequencial entre os eventos descritos nela.  

 Por iconicidade, entende-se a relação de semelhança estabelecida entre a estrutura e o 

seu conteúdo, a realidade para a qual aponta. Em termos mais simples, o conteúdo de uma 
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construção (ou a reunião de seus traços de significado) poderia motivar a estrutura a ser 

utilizada. Construções coordenadas são, por sua vez, entendidas como elementos icônicos, já 

que evidenciam dependência relativa entre seus constituintes
14

. 

 Para o presente estudo, essa noção é importante porque, a partir dela, tem-se que a 

própria estrutura condicional de coordenação indica uma sequenciação. Em termos mais 

específicos, a própria construção coordenada já traz à luz a concepção de que os eventos 

descritos nas orações sejam uma sequência.  

 As coordenadas condicionais, foco deste trabalho, corroboram para essa afirmação. 

Uma vez que evidenciam relações de causa e efeito, como em “não fez o dever, perdeu ponto” 

e “bateu, levou”, as coordenadas condicionais explicitam uma relação sequencial entre os 

eventos. Esses são descritos a partir de uma sequência, uma ordem interna, em que um é 

consequência do outro. Uma evidência para esse caráter seria, inclusive, a impossibilidade de 

permutação na ordem das mesmas, como se observa abaixo: 

(1a) “Bateu, levou” 

(1b) *”Levou, bateu” 

 

(2a) “Não fez o dever, perdeu ponto” 

(2b) *”Perdeu ponto, não fez o dever” 

 

 Em (1a) e (2a), os eventos descritos nas orações são sequenciais e, por isso, devem 

estar devidamente ordenados. Essa sequência evidencia, inclusive, parcialmente, o caráter 

condicional da construção, já que a prótase é condição para a realização da apódose. 

                                                

 
14 Estudos de base funcionalista discutem a noção de “dependência realtiva” a partir das noções de Parataxe e 

Hipotaxe, utilizando, para isso, um continuum, em que os traços (-) dependente e (-) encaixada refletem a 

primeira e os traços (-) dependente e (+) encaixada, a última (HOPPER & TRAUGOTT, 1993).  
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 Os casos em (1b) e (2b), contudo, não são gramaticais em português, mantendo-se o 

significado original, porque a ideia de sequenciação, contribuição da estrutura coordenada, 

não foi mantida. Dessa maneira, nesses exemplos, torna-se difícil resgatar a ideia, não só de 

eventos sequenciais e, por isso, de certa forma, dependentes, mas também a ideia de 

condicionalidade. 

 Outro desdobramento do caráter icônico da estrutura coordenada é a relação de 

proximidade, em que quanto mais próximos estiverem dois conteúdos, maior será o grau de 

integração entre as formas que os representam (esses conteúdos tendem a ocorrer em posições 

contíguas na estrutura linguística). Essa ideia é duplamente relevante neste estudo, já que 

contribui para a ideia da sequenciação dos eventos (eventos justapostos podem tender a uma 

maior proximidade), bem como para uma proximidade temporal, apontando, assim, para a 

ideia da compressão temporal, no que tange a uma aproximação dos eventos no tempo. 

 

 5.4 – Genericidade e condicionalidade 

 

 Outro interessante detalhe é a possível noção de “evento ocorrido em um futuro 

próximo”, a qual não configura um tempo futuro, de fato, dada a genericidade, em geral, da 

construção, mas apenas uma interpretação de que o evento, uma vez que sendo realizado 

todas as vezes em que, deve sê-lo após o ato de fala. Pode-se supor que essa ideia não venha 

do verbo, propriamente, mas sim da construção como um todo, por força das inferências 

pragmáticas associadas à relação sequencial entre os eventos e aos contextos de uso ( não se 

trata de um contexto narrativo, em que o falante conta “x achou o vale-brinde e, então, 

ganhou”, mas de um contexto argumentativo / injuntivo, em que o mesmo defende uma ideia, 

para convencer o ouvinte). Essa relação sequencial seria, inclusive, o motivo pelo qual não se 

trata de projeções de situação do passado. 
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 Pela mesma razão se pode justificar a existência de uma interpretação condicional. 

Sabe-se que, não sendo uma estrutura condicional canônica, o fenômeno em estudo não 

apresenta marcas formais de condicionalidade. É essa mesma relação sequencial, associada às 

forças das inferências pragmáticas geradas pela própria construção, o motivo que contribui 

para a interpretação de condição. Em consonância com a proposta da Gramática de 

Construções, é de se supor que o esquema genérico  [P, Q]  ative o significado  EVENTO 1 é 

CAUSA  DO  EVENTO 2 (por exemplo, Pais ricos, filhos pobres; se a temperatura cair, vai 

nevar, etc). Já a instanciação mais específica  [P[pret. perf], Q[pret. perf.]], em que se mantém 

o mesmo tempo verbal na prótase e na apódose ativa o significado de COMPRESSÃO DE 

CAUSA E EFEITO. Isso significa que causa e efeito estão estreitamente ligadas, e ocorrem 

em tempos aproximados. Tome-se, a título de ilustração, a construção “Comprou, ganhou”, 

em que as ações de comprar e ganhar, para além de serem eventos meramente sequenciais, 

geram, a partir da estrutura coordenada, uma leitura condicional, não marcada (se / todas as 

vezes em que x compra, x ganha. Além disso, por força da compressão entre causa e efeito, 

comprar e ganhar são enquadrados como um único e mesmo evento. 

  

 Vistas as etapas de realização do processo de construção de significado, pode-se 

concluir que o uso de marca verbal de passado, em consonância a uma interpretação 

condicional não se dá de forma livre e acidental. Antes, as escolhas refletem um esforço 

cognitivo, produto de complexas projeções interdomínios. Ao adotar tais estruturas, o falante 

faz uso de sua alta capacidade de fazer novas relações, criando e recriando sentidos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho buscou fazer uma análise e consequente descrição dos mecanismos 

cognitivos que permeiam o processo de construção de significado de construções coordenadas 

do tipo P[pret. perf.], Q[pret. perf.], como “Achou o vale brinde, ganhou” e “Vacilou, 

dançou”, conferindo a elas inferências de condicionalidade. 

 Para desenvolver o estudo, compuseram o arcabouço teórico utilizado a Teoria dos 

Esaços Mentais (FAUCONNIER, 1994;1997), a Gramática de Construções (GOLDBERG, 

2005) e os trabalhos referentes à semântica dos tempos verbais no discurso (CUTRER, 1994).  

 Com base em dados reais de uso da língua, os resultados obtidos apontam para uma 

construção de significado bastante distinta daquela veiculada pelas construções condicionais 

canônicas, já que as condicionais coordenadas refletem (i) valor factual aos eventos descritos 

na estrutura; (ii) compressão temporal entre os eventos da prótase e da apódose e (iii) caráter 

genérico das ações descritas. Essas características, oriundas, parte da estrutura coordenada, 

parte da escolha modo-temporal e, ainda, parte de inferências pragmáticas, dão origem ao 

pareamento forma-significado específico da construção.  

 O estudo realizado aponta para um interessante desdobramento, no que tange ao 

fenômeno da (Inter)Subjetividade: já que parte do significado não provém do Espaço 

conteúdo, propriamente dito, então há de se supor que o mesmo esteja relacionado aos 

espaços de caráter mais abstrato (FERRARI & SWEETSER, 2012). Dessa forma, a 

construção evidenciaria caráter (inter)subjetivo, se contraposto a outras construções 

condicionais. Essa investigação merece especial atenção e detalhamento, motivo pelo qual 

será realizada em estudos posteriores. 

 O estudo destas orações coordenadas se fez inovador, já que não as mesmas foram 

objeto de estudo de qualquer trabalho de orientação cognitiva e, nem mesmo, de outra 

corrente de estudos linguísticos que tenham sido verificados. Ele deverá contribuir 
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efetivamente para o aprofundamento da descrição de estruturas condicionais no Português 

brasileiro, na medida em que as estruturas enfocadas não mereceram ainda investigação 

detalhada, e, ainda, para as discussões na teoria linguística. 
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Anexo – Banco de dados 

 

A – Construções com pretérito perfeito na prótase e pretérito perfeito na apódose 

(construções de enfoque da pesquisa) 

 

(1) “Tomou Doril, a dor sumiu!”  

(Propaganda de um analgésico) 

 

(2) “Ah, aqui é assim, minha filha: deu mole com o teu material, perdeu.” 

      (Professora de Educação Infantil, na escola, conversando sobre um material de Inglês, que 

estava perdido.) 

 

(3) “Vem, ué... Vem pra cima, então. Só que é o seguinte: bateu, levou, sacou?” 

      (Personagem estilo Bad Boy, em uma das novelas da Rede Record) 

 

(4) “O maior problema da Estácio é esse sistema ‘Pagou, Passou’, que permite que 

qualquer um tenha um diploma.” 

       (conversa entre amigos sobre a qualidade do Ensino Superior) 

 

(5) “Nova Raspadinha: raspou, achou, ganhou!” 

       (comercial produzido por Raspadinha do Rio) 

 

(6) “Eh, neguinho, já foi... bobeou, dançou.” 

       (adolescente implicando com seu colega, fazendo uma observação sobre sua falta de 

atenção no jogo de cartas) 
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(7) “Comprando um Citröen C3, você ganha uma viagem a Paris. Comprou, viajou!” 

(propaganda produzida por uma marca automobilística) 

 

(8) “Gabriel, que parte da composição de nota você ainda não entendeu? Porque você não 

está fazendo o dever de casa. E espero que você não se esqueça de que não fez o dever, 

perdeu ponto. Nem a nota da prova te ajuda nessa.” 

       (professora de Ensino Básico, relemebrando seu aluno da importância das tarefas de casa 

para o cálculo da média) 

 

(9) “Companhia de Dança Vacilou, Dançou”. 

       (letreiro com o nome de um grupo de dança) 

 

(10) “Publicou, vendeu Classificados: o novo jornal de classificados de Teixeira de Freitas 

e Região. Entrevistas e Institucionais para você ficar por dentro do que acontece.” 

(anúncio de promoção do jornal de Classificados Publicou, vendeu) 

 

(11) “Novo Veja: passou, limpou!” 

       (propaganda de TV produzida por empresa de produtos de limpeza) 

 

(12) “Quem me dera que fosse assim, né... pegou, passou, limpou.” 

       (dona de casa, comentando a propaganda de TV produzida por um produto de limpeza) 

 

(13) “Vem, então, irmão... vem pra cima, então. Só que é o seguinte: bateu, levou, sacou? 
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(personagem de novela, em confronto com seu rival, chamando para uma possível 

agressão física) 

 

(14) “Nova Raspadinha. São milhares de prêmios. Compre logo a sua na banca mais 

próxima. É simples: raspou, achou, ganhou! Participe.” 

(propaganda da Raspadinha do Rio em março de 2011) 

 

(15)  “Eu não sei como vocês, cariocas, conseguem aturar esse trânsito. O pior de tudo é 

com chuva. Choveu, parou tudo. Impressionante!” 

(estudante universitária nascida no interior, comentando o trânsito do Rio de Janeiro 

com uma amiga residente na cidade) 

 

(16) “Promoção ‘Tem Skiny pra mim?’ São milhares de prêmios e vale-brindes. Participe! 

Juntou, ganhou. Não é sorteio!” 

(promoção realizada por uma empresa de biscoitos) 

 

(17) “Alguém cuspiu pro lado de fora, pronto, engarrafou tudo!” 

(universitária, reclamando do trânsito em uma das principais rodovias do Rio de 

Janeiro em dias de chuva) 

 

(18) “Promoção Provou, gostou: ganhe e desfrute dos melhores prêmios que o Avião do 

Faustão pode te dar!” 

(propaganda da promoção Avião do Faustão, exibida em meados de 2012) 

 

(19) “Já sei como vamos escolher as apresentações do semestre. É assim: riu, apresentou!” 
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(pesquisador em reunião para definir o cronograma de apresentação de trabalhos do 

semestre, buscando um parâmetro para a escolha) 

 

(20) “Sedex: Mandou, chegou!” 

(propaganda veiculada nos meios de comunicação da empresa de entregas Correios) 

 

(21) “Chegou a nova promoção da Elma Chips. É simples e fácil: achou o vale-brinde, 

ganhou. Participe!” 

(propaganda da empresa Elma Chips de biscoitos, veiculada em meados de 2011) 

 

(22) “Não, dona Vanderlea. Lá em casa, com meus meninos não tem essa de desculpa não. 

Lá em casa a coça funciona a torto e a direito! Não ajoelhou? Não é nem ajoelhou, tem 

que rezar. É ajoelhou, já rezou!” 

(funcionária do trabalho doméstico, comentando com sua patroa a respeito de como age 

com seus filhos, quando os mesmos apresentam notas insuficientes no rendimento 

escolar) 

 

(23) “O Rio virou um caos. Choveu, alagou tudo.” 

(jovem, desabafando em seu perfil de uma rede social, a respeito dos constantes 

transtornos de tráfego no Rio de Janeiro em dias de chuva) 

 

(24) “Promoção Rádio Filadélfia: tocou, levou! Ligue para a nossa rádio enquanto sua 

música favorita estiver tocando e, se ligarmos de volta, você ganha o CD da banda!” 

(propaganda de um programa da Rádio Filadélfia, veiculada em meados de 2012). 
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(25) “ Escreveu, não leu, o pau comeu!” 

(ditado popular) 

 

(26) “Choveu, acabou a luz. É sempre assim aqui na rua. É só chover que acaba a energia 

no bairro inteiro. E vai continuar assim enquanto não colocarem os fios embaixo da 

terra. Uma tremenda falta de consideração com empresas, comércios e moradores.” 

(reclamação por escrito, veiculada em um site de reclamações, a respeito da falta de 

energia em seu bairro quando chove). 

 

(27) “Promoção Vendeu, ganhou, viajou. A cada 7 pares de lentes Essilor Transitions 

vendidos, ganhe um vale-compra na valor de R$ 25,00 no Hipermercado Bompreço. 

Acumulando 21 pares vendidos, ganhe um ingresso para o Trem do Forró e, 

completando a cartela, concorra ao grande prêmio: um vale-viagem no valor de R$ 

600,00. 

(promoção do laboratório WMax, em parceria com a empresa Transitions, destinada a 

vendedores dos produtos por elas fabricados) 

 

(28) “Promoção Parmê Juntou, ganhou: juntando 6 pontos, você leva grátis um rodízio de 

pizza. Participe!” 

(promoção criada pela empresa Parmê, do ramo alimentício) 

 

(29) “Muitas despesas de início de ano? Crédito todo seu. Precisou, pegou!” 

(promoção de um serviço disponibilizado pelo Banco do Brasil a seus correntistas, em 

que o mesmo, ao checar seu limite, faz um empréstimo rápido, retirando o valor direto 

pelo caixa automático) 
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(30) “Na Mais é assim: chegou, levou! Chegou, levou Mais Volkswagen!” 

(concessionária e revendedora Volkswagen, promovendo sua promoção de Julho de 

2013) 

 

(31) “Em breve, ‘Estudou, Passou!’ O ‘Estudou, Passou!’ é um site destinado a todos que 

desejam ser aprovados em algum concurso. Pensando em você, caro candidato, logo em 

breve, estará no ar a sua mais nova ferramenta de estudos para lhe auxiliar nesta 

caminhada! 

(promoção de um novo site, especializado em preparar candidatos para provas de 

concursos) 

 

(32) “O quadro Prometeu, Cumpriu é um sucesso! Graças ao trabalho de equipe que 

realizamos e também à parceria com as comunidades, o quadro tem trazido ótimos 

resultados.” 

(agradecimento da equipe idealizadora do quadro Prometeu, Cumpriu, do jornal ESTV 

– Globo Gazeta – em comemoração ao sucesso do projeto) 

 

(33) “Minha linda, você vai ficar mais bonita do que já é! Confia em mim: Carregou mais 

nas luzes, arrasou na passarela de Petrópolis!” 

(cabeleireiro, buscando convencer sua cliente a fazer maior quantidade de luzes em seu 

cabelo, argumentando que quanto maior a quantidade, mais atenção chamará nas ruas). 

 

(34) “Choveu, acabou. O app não encontra nenhum táxi.” 
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(reclamação feita na rede social Facebook por uma usuária do aplicativo Easy Táxi, 

alegando que em dias de chuva, não consegue utilizá-lo) 

 

(35) “ OLX: anunciou, vendeu!” 

(anúncio de uma empresa de compra e venda pela internet) 

 

(36) “Achou, baixou na hora. Ache e baixe tudo que você precisa: apostilas, filmes, 

arquivos, programas, e tudo mais.” 

(promoção dos serviços apresentados no site Achou, baixou na hora) 

 

(37) “Comeu, gostou Salgados: satisfação em fazer você se deliciar!” 

(anúncio, feito na internet, de uma empresa de salgados para festas) 

 

(38) “A prova é rápida: quem conseguir terminar o percurso, pega a medalha e leva ela pra 

equipe. O tempo só para quando os dois membros estiverem com as medalhas. Não se 

esqueçam: completou o trajeto, correu com a medalha. Preparados?” 

(apresentador de programa infantil de televisão, explicando ao grupo de participantes as 

etapas de realização da prova final da competição) 

 

(39) “Novo serviço de casamento TableWare. Deixe aqui sua lista de casamento para o 

enxoval e conte com nossos atendentes para orientar seus convidados na compra se seus 

presentes. Pediu, ganhou!” 

(promoção de novo serviço de loja especializada em artigos para o lar) 
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(40) “Promoção Cantou, ganhou. Quem quer desconto, canta Fisk. Passe na Fisk e peça pra 

participar da promoção ‘cantou, ganhou’. Depois, é só cantarolar ‘Fisk, fisk. Inglês e 

espanhol é Fisk’ e ganhar desconto nas mensalidades do curso que você quiser. 

Participe!” 

(promoção para novos alunos de um curso de idiomas) 

 

 

B – Construções com pretérito perfeito na prótase e presente na apódose 

(desconsideradas ao longo da pesquisa, por demonstrarem construção de 

significado bastante distinto das construções eleitas) 

 

(42) “Funciona assim: ganhou o jogo de hoje, tá na final.” 

      (torcedor, explicando sobre a situação de seu time no Campeonato Brasileiro) 

 

(43) “Ajoelhou, meu irmão, não tem mais jeito: tem que rezar!” 

      (Padre, em homilia de uma Missa de Páscoa) 

 

(44) “Terminou o Caldeirão, você pode começar a votar!” 

      (apresentador de programa televisivo, incentivando o público a interagir através de 

ligações telefônicas) 

 

(45) “Não pode deixar a bola cair: caiu fora da área, também perde ponto.” 

       (apresentador de programa de TV explicando as regras do jogo aos participantes) 
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(46) “Pensem bem antes de começar a prova: começou, vai ter que ir até o final. Não vai 

poder não querer fazer mais. Ela já está contando na média.” 

(professora universitária, alertando seus alunos das consequências de se fazer uma prova 

alternativa, proposta por ela apenas para aqueles que quisessem melhorar sua nota). 

 

(47) “Para com essa bobeira, Thaís. Não é nada demais. Lavou, tá nova.” 

(mãe, buscando convencer sua filha de que não há problemas em uma peça de roupa que foi 

rabiscada por um colega da escola). 
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