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SINOPSE

Possibilidades  de  expressão  da  relação  causal  nos 

domínios  do  conteúdo,  epistêmico  e  atos  de  fala  na 

modalidade oral. Fatores formais semânticos e discursivos 

associados aos diferentes tipos de construções causais com 

porque. Análise dos diferentes usos do conector porque.   
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RESUMO

SILVA, Maria José Ferreira da. Propriedades formais e semântico-discursivas das orações 

causais  com  porque.  Rio  de  Janeiro :  UFRJ,  Faculdade  de  Letras,  2008.  Dissertação  de 

Mestrado em Lingüística.

Nesta dissertação analisamos as orações causais com o conector porque no português 

brasileiro  falado,  representado  por  uma  amostra  de  32  entrevistas  sociolingüísticas  da 

variedade carioca (Amostra Censo 2000). Tomamos como ponto de partida a proposta de 

Sweetser (1990) de que esse conector realiza conexões nos domínios do conteúdo, epistêmico 

e  dos  atos  de  fala,  constituindo,  assim,  um caso  de ambigüidade  pragmática.  Através  da 

análise  do  uso  da  língua,  buscamos  identificar  as  propriedades  formais,  semânticas  e 

discursivas que possam distinguir esses três tipos de construção causal.

Partindo  do  princípio  de  que  a  conexão  de  orações  só  pode  ser  entendida  na 

conjugação  entre  diferentes  domínios,  analisamos  propriedades  ligadas  aos  níveis 

morfossintático, semântico e discursivo que foram considerados separadamente para a oração 

núcleo e para a oração causal.  No nível morfosssintático, verificamos a correlação entre os 

três tipos de construção causal e os grupos de fatores forma de realização, correferencialidade 

e  animacidade  do  sujeito  das  orações  interligadas  assim  como  os  padrões  de  correlação 

temporal estabelecidos nesses períodos complexos. No nível semântico, focalizamos o tipo de 

verbo  do  predicado  e,  no  nível  discursivo,  examinamos  o  status  informacional  das  duas 

orações e a realização explícita de um elemento de modalização em cada uma delas. São 

considerados também a disposição sintagmática das orações que compõem o período e o tipo 

de texto em que eles ocorrem. 

A análise da distribuição dos dados mostrou o predomínio das construções causais no 

domínio do conteúdo, embora possa ser identificado um número significativo de  porque na 

ligação  de  porções  discursivas  maiores.  O  tratamento  estatístico  das  variáveis  propostas 

permitiu identificar que, de forma geral, os três tipos de construção causal se aproximam por 

apresentarem características comuns. No entanto, algumas diferenças quantitativas apontam a 

relevância sobretudo de aspectos semânticos e discursivos na especificação das construções 

causais epistêmicas e de atos de fala  em relação às de conteúdo. O estudo fornece ainda 

evidências de que as orações com porque, independentemente do domínio em que se inserem,  

apresentam um conjunto de propriedades que indicam maior estreitamento sintático.
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ABSTRACT

SILVA, Maria José Ferreira da. Propriedades formais e semântico-discursivas das orações 

causais  com  porque. Rio  de  Janeiro:  UFRJ,  Faculdade  de  Letras,  2008.  Dissertação  de 

Mestrado em Lingüística.

This dissertation examines causal clauses introduced by the  conjunction because in a 

brazilian Portuguese sample of spoken language, through the analysis of  32  sociolinguistics 

interviews of carioca dialects (Amostra Censo 2000). We adopt Sweetser`s approach (1990) 

that claims that this conjunction may be interpreted as applying in three different domains, 

content,  epistemic  and speech act  level,  representing an instance of  pragmatic  ambiguity. 

Through  a  language  use  based  study,  we  search  to  identify  the  formal,  semantic  and 

discursive properties associated with the three types of causal constructions.

Assuming that interclausal connections can only be interpreted in respect to distinct 

domains,  we  analyse  some  properties  related  to  morphosyntatic,  semantic  and  pragmatic 

levels, considering both nucleus and causal clauses separatedely. In morphosyntatic level, we 

examine the following constraints: different grammatical subjects, animacity of the subject 

and temporal correlations patterns that underlying these constructions. In the semantic level, 

we focuses on the different types of predicates and in the discursive level, we examine the 

informational status and the presence of modality elements in both clauses. We also consider 

the linear organization of clauses in causal constructions in different texts.

The results show the predominance of causal clauses in the content domain, although 

analyses reveal a significant number of  because connecting long portions of the discourse. 

The multivariable quantitative analyse shows that the three types of clausal clauses shares 

several  characteristics.  However,  relating  to  semantic  and  discursive  properties,  we  can 

identify some particularities for the causal clauses in epistemic domain. The study contributes 

to provide evidences that because clauses, despite of the domain they occur, present a set of 

properties that signals more syntactic integration. 
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1- INTRODUÇÃO

No âmbito  dos  estudos  lingüísticos,  em  especial  de  orientação  funcionalista,  têm 

ganhado  relevância,  nos  últimos  anos,  os  trabalhos  que  investigam  os  processos  de 

combinação  de  orações,  buscando  sistematizar  os  critérios  que  permitem distinguir  entre 

diferentes formas de expressão de uma relação semântica, identificar os diferentes tipos de 

relações que podem emergir nos períodos complexos e o papel dos diferentes conectores na 

articulação de duas ou mais orações. Essas questões se investem de maior interesse na medida 

em que permitem desvendar o papel dos diversos componentes da dinâmica comunicativa no 

sistema lingüístico. Assim, a  forma como os falantes organizam seus enunciados, se valendo 

de diferentes técnicas que lhes permitem, por exemplo,  hierarquizar estruturas, constitui um 

amplo  campo  de  análise  da  forma  como  os  falantes  dão  relevo  àquilo  que  intencionam 

comunicar,  ou  seja,  perspectivizam  a  informação.  Além  disso,  essa  abordagem  permite 

identificar as diferentes relações que se estabelecem entre as orações e porções maiores do 

discurso.

Este estudo se inscreve nessa perspectiva, focalizando as construções causais com o 

conector  porque.  Essa  escolha  se  justifica  não  só  pela  amplitude  da  relação  causal  na 

comunicação  do  dia-a-dia  como  pela  freqüência  desse  conector  na  expressão  do  elo  de 

causalidade. A relação de causalidade, em seu sentido mais amplo, tem um papel fundamental 

na  vida  cotidiana,  pois  estamos   constantemente  envolvidos  em  situações  que  exigem 

explicações acerca de fatos, eventos  ou justificativas de opiniões e posições particulares.   

A alta freqüência do elemento porque, por sua vez, também coloca diversos problemas 

de  análise,  em virtude  do  seu  caráter  ambíguo.  Mais  tradicionalmente  tratado  como  um 

elemento  de  conexão  inter-sentencial,  porque pode  desempenhar  funções  também  na 

articulação de partes maiores do discurso, contribuindo de forma relevante para a tessitura do 
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texto. Mesmo se nos restringirmos ao seu uso como conector, observamos que o elemento 

porque atua em níveis distintos, quais sejam, no domínio da expressão da causa de um evento, 

e  na  explicação/justificação  de  inferências  e  de  atos  de  fala.  As  gramáticas  tradicionais, 

embora  apontem  essa  polissemia  de  porque  ao  incluir  as  orações  que  ele  introduz  em 

categorias sintáticas distintas (coordenada explicativa e subordinada causal), não conseguem 

especificar com clareza os seus diferentes empregos.  

A hipótese que norteia este trabalho é a de que as diferentes construções com porque 

não constituem processos sintáticos distintos. Seguindo a proposta de Sweetser (1990), neste 

estudo partimos do princípio de que os diferentes empregos do conector  porque constituem 

um caso de ambigüidade pragmática, ou seja, de uma forma semântica que é utilizada em 

diferentes contextos pragmáticos. Para dar conta dessa ambigüidade pragmática de  porque 

tomamos como ponto de partida a proposta de Sweetser (1990), retomada em Sweetser e 

Dancyeger (2000) de que o conector  porque, assim como outros conectores no domínio da 

condicionalidade,  contribui  para  a  explicitação  de  relações  em  domínios  diferentes  (no 

domínio do conteúdo, no domínio epistêmico e no domínio dos atos de fala). Procuramos 

verificar, a partir de uma análise de dados de língua falada semi-informal, a distribuição e as 

propriedades morfossintáticas, semânticas e discursivas associadas às cláusulas  porque em 

cada  um  desses  domínios.  Utilizando  esses  critérios  como  indicadores  do  grau  de 

estreitamento entre as cláusulas do período complexo, nos questionamos acerca da inclusão 

dessas diferentes construções com porque em processos sintáticos distintos.

Como se  trata  de  um estudo  que  focaliza  o  uso  da  língua  em situações  reais  de 

comunicação, este trabalho conjuga princípios teórico-metodológicos de abordagens centradas 

no  uso  da  língua.  Assumimos  como  pressuposto  que  a  situação  comunicativa  motiva, 

restringe e explica, pelo menos em parte, a estrutura gramatical das línguas e que fenômenos 

ligados à articulação de orações só podem ser entendidos se levarmos em conta a interação 
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entre  os  componentes  gramatical,  semântico  e  discursivo.  Assim,  ganham  relevo,  nesta 

dissertação,  aspectos  ligados  à  organização  textual,  à  embalagem  da  informação  e  às 

intenções do falante que podem se refletir na organização dos enunciados causais. Valemo-

nos,  também,  de  alguns  dos  procedimentos  analíticos  do  modelo  variacionista  que  nos 

permitiram identificar as correlações entre os três tipos de construções causais analisadas e 

diversas propriedades tomadas como grupos de fatores.

Nosso estudo se volta para os enunciados causais realizados na modalidade falada do 

português  em que se  observa grande  freqüência  das  construções  com  porque. Para  tanto, 

selecionamos uma amostra do português brasileiro, representado pela variedade carioca. Com 

o objetivo de obter dados que representassem as situações reais de uso da língua, analisamos a 

Amostra Censo 2000, um conjunto de 32 entrevistas sociolingüísticas. 

Esta  dissertação  está  organizada  da  seguinte  forma:  no  capítulo  2,  abordamos  os 

pressupostos teóricos que orientam este trabalho. Esse capítulo subdivide-se em duas seções: 

na primeira, focalizamos alguns pressupostos funcionalistas que nortearam o nosso estudo; na 

segunda, mostramos a forma como esses pressupostos podem ser transpostos para o estudo da 

articulação de orações e enfatizamos algumas propostas que procuram suprir a insuficiência 

de oposições como coordenação/subordinação e parataxe/hipotaxe. Questionamos os critérios 

utilizados na caracterização desses processos, assumindo a posição de que é na conjugação de 

diferentes aspectos que se pode definir o grau de integração das orações.

No terceiro capítulo abordamos a relação de causalidade, detalhando quatro seções 

distintas. Na primeira, explicamos a relação de causalidade e as suas múltiplas e variadas 

formas  de  realização.  Na  seção  seguinte,  discutimos  os  tipos  semânticos  de  construções 

causais, dando especial atenção à formulação de Sweetser (1990), retomada em Sweetser e 

Dacyenger  (2000).  Na  terceira  seção,  tecemos  considerações  acerca  da  ambigüidade  do 

conector porque e, na última, tratamos dos aspectos sintáticos das construções causais.
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No quarto capítulo, definimos e caracterizamos a amostra utilizada, a forma como foi 

feita  a  coleta  dos  dados  e  os  procedimentos  metodológicos  adotados  no  tratamento  dos 

mesmos.

O capítulo cinco constitui o cerne da nossa dissertação, pois é nele que apresentamos 

as propriedades relacionadas às construções em estudo. Focalizamos os resultados estatísticos 

obtidos na análise dos grupos de fatores que envolvem propriedades ligadas ao sujeito (como 

a correferencialidade, a animacidade e a explicitude), ao verbo (esquema modo-temporal e 

tipo semântico do verbo), discursivos (como o status informacional e a modalização) e o tipo 

de texto, com o objetivo de depreender os critérios mais pertinentes para a distinção dos usos 

de porque nos três domínios.

No capítulo seis, faremos uma breve retomada dos resultados mais salientes, tendo em 

vista as variáveis analisadas, e mostramos que elas não fornecem indícios conclusivos acerca 

da inserção das construções com porque em diferentes processos sintáticos.
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2- PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Esta dissertação se insere em uma perspectiva funcionalista que procura investigar as 

correlações  entre  as formas lingüísticas e  as funções que elas  desempenham no discurso. 

Assim, neste capítulo, discutimos alguns pressupostos dessa perspectiva do funcionamento da 

linguagem e procuramos precisar a forma como entendemos os processos de articulação de 

orações.

2.1- Alguns pressupostos funcionalistas

Os  modelos  funcionais  concebem a  língua  como  instrumento  de  interação  verbal 

usado com o objetivo principal de estabelecer relações comunicativas entre os usuários. A 

base da teoria funcionalista está no  trinômio sistema-função-comunicação. Dessa forma, os 

elementos formais das línguas humanas só podem ser entendidos com referência à função que 

desempenham nos atos  comunicativos que realizam os seres humanos,  ou seja,  o  sistema 

gramatical das línguas se relaciona diretamente com as necessidades sócio-comunicativas1. 

Enquanto as abordagens formalistas pressupõem um sistema autônomo, independente 

das pressões externas, as abordagens funcionalistas partem do princípio de que as línguas são 

como  são  porque  refletem  restrições  de  uso  e  a  faculdade  cognitiva  humana.  Nessa 

perspectiva  ganham  relevo  noções  como  topicalidade,  transitividade,  planos  discursivos, 

embalagem do discurso, iconicidade entre outras.  

O  funcionalismo  rompe  também com a  rígida  divisão  entre  diacronia  e  sincronia 

inaugurada com o pensamento saussureano.  Modelos de orientação estruturalista enfocam a 

mudança lingüística unicamente pela comparação de sistemas sincrônicos em pontos distintos 

1 Functionalism  maintain  that  the  communicative  situation  motivates,  constrains,  explains,  or  otherwise 
determines grammatical structure, and that a structural or formal approach is not merely limited to an artificially 
restricted data base, but is inadequate even as a structural account. (NICHOLS, 1984, p.97)
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do tempo e, por isto, não são capazes de acomodar o dinamismo da mudança inerente ao 

próprio sistema.  A esse respeito,  Noonam (2004) coloca que,  em modelos  como esses,  a 

gramática é vista como uma “entidade estática e atemporal” e que mudanças são geralmente 

vistas como “aberrações”, causadas por algo externo ao sistema, não como um produto natural 

do próprio sistema2. Nas abordagens funcionalistas, ao contrário, a língua é entendida como 

um  sistema  dinâmico,  e  não  apenas  um  conjunto  estático  de  categorias  e  relações  que 

compõem  um  sistema.   Uma  descrição  apropriada  deve  considerar  a  língua  como  um 

instrumento cujas regularidades são o produto da interação de diversos fatores e que estão 

sempre sujeitos à negociação e mudança dependendo do contexto discursivo, das pessoas e 

objetos numa determinada situação discursiva (Cf. NOONAN, 2004, p.8-9). A esse respeito, a 

afirmação de Neves (1997) é ilustrativa:

O  que  caracteriza  a  concepção  de  linguagem  defendida  pela  gramática 
funcional é seu caráter não apenas funcional como também dinâmico. Ela é 
funcional porque não separa o sistema lingüístico e suas peças das funções 
que têm de preencher, e é dinâmica porque reconhece, na instabilidade da 
relação  estrutura/função,  a  força  dinâmica  por  detrás  do  constante 
desenvolvimento da linguagem. (NEVES, 1997, p.3)

Sob muitos aspectos, a concepção da língua como sistema funcional é apresentada 

pelos representantes da Escola Lingüística de Praga nos primeiros anos do século XX 3. Em 

linhas  gerais,  seus  membros,  inspirados  pelo  conceito  saussuriano  de  língua  como  um 

sistema, propunham estudá-la como um sistema funcional.  Para eles, a língua era ao mesmo 

2 The reason for this, as noted above, is that in these models grammar is viewed as a static, atemporal entity. 
Even if it is assumed that grammar is composed of a set of structures [or models] interrelated in some way, these 
structures must be taken as simultaneously present an in some particular state. For such structuralism models, 
then change is generally seen as an aberration, caused by something outside the system, not a natural product of 
the system itself. We know, however, that natural languages are never static and are constantly changing, and 
that both the propensity for change as well as the directions in which it will proceed are built directly into the 
system of a language. (NOONAM, 2004, p. 8-9)
3 Essa  escola,  que  tanto  influenciou  os  estudos  lingüísticos,  foi  criada  em  1926  por  lingüistas  de  várias 
nacionalidades entre eles os tchecos Mathesius e Vachek, os russos Jakobson, Karcevsky e Troubetzkoy e os 
franceses Tesnière, Benveniste e Martinet. Como resultado das pesquisas realizadas pelo Círculo Lingüístico de 
Praga  (CLP),  foram editados,  entre  1929 e 1938,  oito  volumes  de  trabalhos  intitulados  Travaux du Circle  
Linguistique de Prague.
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tempo  sistema e  função e tinha como finalidade a comunicação, como explica Weedwood 

(2002, p.138). 

Os  termos  função e  funcionalismo são  facilmente  encontrados  na  produção 

lingüística dessa Escola. No entanto, como salienta Danes (1987, p. 4), é difícil precisar a 

exata noção desses termos,  primeiro,  há,  nessas obras,  poucas tentativas de definição dos 

termos usados; em segundo lugar, o conceito é aplicado a vários domínios e fenômenos da 

linguagem, e, por isso, sofre muitas modificações, aparecendo com variações nocionais; em 

terceiro lugar, há diferenças e vacilações entre os diversos autores; em quarto lugar, o termo é 

usado num sentido muito vago, como um tipo de rótulo; e, por último, os termos função e 

funcional não são os únicos relevantes para a interpretação da abordagem funcionalista. Há 

outros  termos  vinculados  à  interpretação  funcionalista  oriundos  da  interpretação  finalista 

(telealógica,  teleonômica)  como  meios,  fins,  instrumentos,  eficiência,  necessidade  de 

expressão. 

Para  os  lingüistas  de  Praga,  o  ponto  de  partida  da  investigação  lingüísticas  é  a 

identificação  das  necessidades  comunicativas  do  falante  e  as  suas  intenções  na  situação 

verbal. Nesse sentido, o termo função é usado como sinônimo de “tarefa” ou “propósitos” que 

a linguagem e os seus componentes desempenham para fins comunicativos (DANES, 1984). 

  Já  na  Escola  lingüística  de  Praga  se  observa  a  orientação  caracteristicamente 

funcionalista  de  manter-se  igual  distância  entre  as  propostas  que  afirmam  a  completa 

assistematicidade  dos  fatos  da  língua  como  em  relação  as  que  defendem  extrema 

sistematicidade desses fatos, como lembra Neves (2001, p.21). 

A autora retoma o posicionamento de Mackenzie (1992) acerca da gramática funcional 

nos seguintes termos: 

[...] a gramática funcional ocupa uma posição intermediária em relação às 
abordagens que dão conta apenas da sistematicidade da estrutura da língua 
ou apenas da instrumentalidade do uso da língua. Ela tem como hipótese 
fundamental  a  existência  de  uma  relação  não-arbitrária  entre  a 
instrumentalidade  do  uso  da  língua  (o  funcional)  e  a  sistematicidade  da 
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estrutura da língua (a gramática). Em outras palavras, a gramática funcional 
visa explicar regularidades dentro das línguas e através delas, em termos de 
aspectos  decorrentes  das  circunstâncias  sob  as  quais  as  pessoas  usam  a 
língua. (2001, p.22)

 É difícil falar em uma abordagem funcionalista unificada. Segundo Nichols (1984), 

podem-se  distinguir  três  tendências  de  abordagens  funcionalistas.  Uma  primeira,  mais 

conservadora, apenas aponta a inadequação do formalismo ou do estruturalismo, sem propor 

uma análise da estrutura. Uma segunda tendência, denominada de funcionalismo extremo, 

nega inteiramente a autonomia da estrutura e considera que as regras da gramática se baseiam 

inteiramente na função, não havendo, portanto, restrições sintáticas. Uma terceira posição, 

denominada de funcionalismo moderado, aponta a inadequação dos sistemas formalistas e 

propõe uma análise da estrutura dentro dos seus contextos reais de uso.

Baseado em critérios um pouco diferentes, Croft (1995), numa direção semelhante à 

de Nichols, considera a possibilidade de um funcionalismo extremo, que além de defender o 

pressuposto de que a gramática é derivada de fatores semânticos e discursivos, reduz o espaço 

da  arbitrariedade  unicamente  ao  léxico.  O autor  ressalta  uma possibilidade  intermediária, 

denominada  funcionalismo  integrativo  que,  assim  como  o  funcionalismo  moderado  de 

Nichols, não nega a existência da sistematicidade na língua, mas rejeita as fronteiras rígidas 

entre língua e fala e diacronia e sincronia4.   

No  que  se  refere  à  articulação  de  orações,  uma  perspectiva  funcionalista 

considera que as relações  inter-sentenciais devem ser examinadas sob uma perspectiva que 

leve em conta sua contribuição para a  organização discursiva,  tanto como mecanismo de 

coesão como de coerência  (Cf.  KOCH, 1997).  Como mostra  Neves (1999),  a  análise  dos 

processos de articulação de orações deve considerar a integração de todos os componentes do 

enunciado.  Nessa  perspectiva,  algumas  questões  ganham  maior  relevo:  a  natureza  das 

4 O funcionalismo integrativo é assim definido por Croft: [...] linguistic phenomena may be systematic, and may 
be (partly arbitrary, but they would involve such a close interaction of cognitive and external social factors that 
one  could  not  reasonably  describe  the  internal  cognitive  system  as  self-contained,  […]  I  will  call 
INTEGRATIVE FUNCTIONALISM. (1995, p.516)
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predicações  relacionadas  em  períodos  complexos,  a  forma  como  essas  predicações 

contribuem para a estrutura tema/rema, a equivalência semântica e comunicativo-funcional 

entre diferentes formas de expressão de uma relação semântica e o papel dos conectores na 

articulação das orações.

2.2 Processos de articulação de orações

É fato que o falante pode expor suas idéias e pensamentos à medida que estes lhe 

ocorram, seqüenciados,  expressos por orações independentes,  a exemplo do que fazem as 

crianças nas suas primeiras produções escritas, ainda que oralmente já sejam bastante hábeis 

quanto  à  estruturação  das  frases  em  períodos  complexos.  Mas  o  sistema  lingüístico  das 

línguas  põe  à  sua  disposição  recursos  que  possibilitam  a  fusão  ou  ligação  de  orações, 

permitindo concatenar e organizar o seu discurso.

Identificar e caracterizar os processos envolvidos na articulação de orações têm sido 

um dos objetivos dos estudiosos que buscam consistência teórica para discutir as diversas 

formas que os falantes/escritores utilizam para estabelecer relações de conexão e de coerência 

no discurso. Embora a maioria dos estudiosos tendam a se concentrar na oposição binária 

coordenação/subordinação, como mostra Raible (2001), as línguas humanas dispõem de um 

vasto número de procedimentos de conexão, que vão desde a justaposição até formas mais 

integradas  como  as  orações  não  finitas  (ou  orações  reduzidas).  Essa  diversidade  é 

particularmente notável no caso das denominadas orações subordinadas, que, como apontam 

Thompson & Longacre  (1985),  podem ser  marcadas  por  diversos  mecanismos:  morfemas 

subordinantes,  formas  especiais  do  verbo  e  a  ordem das  palavras.  No  caso  das  relações 

semânticas de circunstância, esses autores destacam, além da subordinação e da coordenação, 

a sua realização pela justaposição (1985, p.174). 
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As  gramáticas  tradicionais,  na  sua  maioria,  concebem  a  articulação  de  períodos 

complexos segundo o binômio coordenação/subordinação, distinguindo os dois processos ora 

pelo critério sintático, ora pelo critério semântico. Pelo primeiro critério, a coordenação se 

caracteriza pela independência entre as orações, já que elas não estabelecem nenhuma relação 

sintática entre si, e a subordinação pela (inter)dependência  entre as orações, ou seja, a  oração 

subordinada exerce  função sintática de argumento ou adjunto da oração principal ou matriz. 

Essa posição fica clara nos termos de Cunha e Cintra (1986, p.551-552):  

As orações  que têm sentido próprio,  que são autônomas,  independentes,  e 
pertencem  a  um  mesmo  período,  dá-se  o  nome  de  coordenadas.  [...].  As 
orações sem autonomia gramatical, isto é,  as orações que funcionam como 
termos  essenciais,  integrantes,  ou  acessórios  de  outra  oração  chamam-se 
subordinadas. 

Se essa definição parece menos problemática no que se refere às orações completivas 

(complementos  de  verbo  ou  de  nome),  elas  colocam sem dúvida,  uma série  de  questões 

quanto às orações incluídas no conjunto das adverbais. Se, por um lado, algumas orações 

podem desempenhar papel sintático de oblíquo, em outros casos, não fica clara a função da 

adverbial em relação à sua núcleo. É essa dificuldade que tem conduzido alguns estudiosos a 

excluírem alguns tipos, como por exemplo as  comparativas e as consecutivas, do conjunto 

das adverbiais, (BRITO E MATOS, 2003; LOBO, 2003), uma vez que, como acentua Lopes 

(2004,  p.  63) “não é  possível  atribuir-lhes uma função sintática e  temática face à  oração 

matriz  e  que  o  seu  comportamento  perante  uma  série  de  testes  as  afasta  das  restantes 

adverbiais e as aproxima, nalguns aspectos, das completivas e das relativas e, noutros, das 

coordenadas (...)”. A oposição dependência/independência se mostra ainda mais inadequada 

quando se analisam sentenças complexas da modalidade falada da língua, se comparadas aos 

exemplos literários, tradicionalmente utilizados pelas gramáticas normativas para ilustrar os 

diferentes processos. 
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De acordo com um critério semântico, a tradição gramatical caracteriza a coordenação 

como um processo de conexão entre  orações com sentido completo,  como se observa na 

posição de Silveira Bueno (1964, p. 411), para quem a coordenação:

[...] existe quando, sendo todas as orações de sentido próprio, não necessitam 
umas  das  outras  para  que  sejam  entendidas.  Não  se  dá  isso  com  as 
subordinadas que, de tal modo dependem da principal, ao ponto de, sozinhas, 
não constituírem sentido perfeito (SILVEIRA BUENO, 1964, p. 411).

No caso do período composto por subordinação, é a oração principal do período que 

carrega o sentido completo do qual dependem as outras que com ela estejam relacionadas. 

Uma tal concepção é discutida, por exemplo por Bechara (1999), para quem o que determina 

a natureza principal de uma oração é a relação sintática que ela estabelece com aquela com 

que se liga e não propriamente o fato de possuir sentido completo. Além disso, como critica 

Castilho (1998, p. 132), em muitos casos, é a oração subordinada que contém a informação 

mais importante5. 

A inadequação da  oposição  binária  coordenação/subordinação e  a  insuficiência  do 

critério  dependência/independência  têm sido  destacadas  por  diferentes  autores  (GARCIA, 

1976;  KOCH, 1996;  DECAT, 1999;  NEVES, 1999;  FÁVERO, 1987;  CASTILHO, 1998; 

CARVALHO, 2004; GRYNER, 1995). Essa inadequação se faz evidente quando se analisam 

construções que “são coordenadas do ponto de vista gramatical e subordinadas do ponto de 

vista semântico” (SOARES, 1978, p.25). Assim, para Garcia (Op.cit.), no enunciado “o dia 

estava quente e eu fiquei logo exausto” (1976, p.21) trata-se de uma falsa coordenação, pois, 

como salienta  o  autor,  só  existe  coordenação quanto  à  forma.  Ainda que  a  partícula  “e” 

concatene os dois estados de coisas relacionados, é possível identificar uma  relação de causa/ 

efeito entre  eles.  Na opinião de Neves (1999),  a  postulação de  coordenação gramatical e 

subordinação  psicológica não  resolve  os  problemas  inerentes  à  dicotomia 

coordenação/subordinação. O problema, como destacado por Decat (1995), é que o parâmetro 

5 O exemplo citado pelo autor é um período como Acho que vai chover em que o verbo achar, embora constitua a 
matriz em que se encaixa a segunda oração apenas opera à modalização de uma asserção
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dependência  se  revela  inoperante  se  não  definirmos de  que  tipo de  dependência  estamos 

falando: semântica ou formal? 6

Diversas tentativas têm sido feitas no sentido de superar as inconsistências teóricas das 

abordagens  tradicionais,  através  da  proposição,  seja  de  outros  parâmetros  que  permitam 

distinguir coordenação e subordinação, seja do abandono dessa dicotomia em favor de uma 

análise  em  termos  de  continuum.  Assim,  por  exemplo,  Croft  (2001),  adotando  uma 

perspectiva discursivo-pragmática,  propõe que os dois  processos envolvem principalmente 

diferenças  na  forma  como  os  eventos  são  perspectivizados.  Utilizando  os  princípios  da 

Gestalt,  o  autor  distingue  a  coordenação  e  a  subordinação  em termos  da  oposição  entre 

eventos  foreground e  eventos  ground.  Enquanto  a  coordenação  relaciona  dois  ou  mais 

eventos foreground, na subordinação estão relacionados um evento foreground e um evento 

ground. Assim, a coordenação junta duas ou mais sentenças em uma única unidade, quando 

essas  sentenças  compartilham  certas  características,  ou  seja,  possuem  um  denominador 

comum,  (Complex-Figure  sentences).   Já  a  subordinação  se  caracteriza  por  uma  relação 

assimétrica na qual um evento na oração subordinada/ ground é percebido como base para o 

evento na oração núcleo/ figure (Figure Ground sentences). 

Numa perspectiva funcionalista, representantes de abordagens diversas têm buscando 

discutir e revisar os critérios que envolvem a coordenação e a subordinação e enfatizado a 

necessidade de conceber os processos de combinação de orações em termos de um continuum 

(HALLIDAY,  1985;  MATTHISSEN;  THOMPSON  1988;  LEHMANN,  1988;  HOPPER; 

TRAUGOTT,  1993;  DECAT, 1993,  1999;  NEVES,  2001;  BRAGA, 1995;  CARVALHO, 

2004; GRYNER, 1995). 

6 Um problema adicional, como discute  Carone (1988) é o de que os termos coordenação e subordinação não se 
restringem  necessariamente  à  conexão  de  orações,  mas  se  estendem  igualmente  para  a  relação  entre 
constituintes, como,  por exemplo,  na  relação entre núcleo e complemento no interior de um sintagma nominal.
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Uma das primeiras tentativas de romper com a dicotomia coordenação/subordinação é 

apresentada em Halliday (1985).  Adepto de uma abordagem sistêmica para a  análise  das 

orações complexas, o autor investiga a combinação de orações a partir dos eixos tático e 

lógico semântico7. O eixo tático refere-se aos tipos de interdependência entre as orações que 

podem estabelecer  relações entre  elementos de igual  estatuto – parataxe,  em contraste  às 

relações entre elementos de estatuto desigual – hipotaxe, ou seja, entre um termo dominante e 

o seu termo dependente.  Embora aparentemente equivalentes, a parataxe não se identifica 

com  a  coordenação,  recobrindo  um  número  mais  amplo  de  processos:  a  coordenação 

propriamente, a citação (os casos de discurso direto e indireto livre) e a aposição. A hipotaxe 

compreende as  cláusulas  relativas  não restritivas,  as  cláusulas  da  fala  reportada (discurso 

indireto) e as cláusulas interligadas por relações de circunstância. O autor identifica dentro do 

complexo  oracional,  tanto  nas  estruturas  paratáticas  como  nas  hipotáticas,  dois  tipos  de 

orações: as primárias, que correspondem às primeiras orações das construções paratáticas e à 

dominante  das  construções  hipotáticas;  e  as  secundárias  que  corresponderiam  à  segunda 

oração das construções paratáticas e à dependente nas hipotáticas.

Assim,  em “João  foi  embora;  não  esperou  por  ninguém”  temos  um exemplo  de 

parataxe, ou seja, as orações desse complexo oracional possuem o mesmo estatuto, ou seja, 

ambas, tanto a primeira oração (“João foi embora”) quanto a segunda oração (“não esperou 

por  ninguém”),  guardam sua  independência  entre  si.  Já  em “João  fugiu,  porque  estava 

assustado” temos um exemplo de hipotaxe, no qual se verifica uma relação desigual entre as 

duas  orações,  a  oração  dominante  (“João  fugiu”)  e  sua  dependente  (“porque  estava 

assustado”). 

O eixo lógico-semântico diz respeito às diferentes relações semântico-funcionais que 

podem se verificar entre cláusulas que integram frases complexas e que configuram dois tipos 

7 O eixo tático proposto pelo autor não se restringe à interdependência entre orações, mas compreende também a 
relação entre palavras ou sintagmas.
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de relações: expansão e projeção. A expansão de uma oração primária pela secundária pode se 

dar por (1) elaboração, quando a oração é uma paráfrase, um comentário ou uma justificativa, 

(2) extensão, a sentença secundária exprime uma adição, uma exceção ou uma alternativa, (3) 

realce,  a  sentença  secundária  indica  uma circunstância  de  lugar,  tempo,  causa,  condição, 

finalidade  etc.  A projeção de uma oração primária  pela  secundária  pode gerar  uma idéia 

(construções de significado) ou uma locução (construções de palavras). As orações causais 

focalizadas neste estudo seriam, segundo o autor, uma relação de realce. Na opinião de Neves 

(1999), essa abordagem se revela mais coerente principalmente para o tratamento dos casos 

em que se falaria de falsa subordinação. Nos termos da autora:

Se, por exemplo, uma coordenação é, no eixo tático, uma  parataxe  (uma 
continuação) tanto quanto a aposição, entretanto no eixo lógico-semântico é 
possível distinguir entre o caráter de  extensão,  que tem a coordenação, e o 
caráter de  elaboração, que tem a aposição. Essas duas relações, por outro 
lado, se distinguem de uma articulação causal, ou de uma condicional, por 
exemplo, em ambos os eixos: trata-se, agora, no eixo tático, de uma hipotaxe 
(uma dominação), e, no eixo semântico-funcional, de um caso de realce, ou 
encarecimento (nem extensão nem elaboração) (NEVES, 1999, no prelo).

Matthiessen & Thompson (1988), seguindo a abordagem da gramática sistêmica de 

Halliday (1985), dão um passo além na revisão dos conceitos tradicionais. Adotando uma 

perspectiva  discursiva,  os  autores  revisam  o  conceito  tradicional  de  subordinação, 

distinguindo entre encaixamento (embedding) e combinação de orações (clause combining). 

Para os autores, o encaixe se opõe à combinação de orações em virtude da função que uma 

oração  exerce  na  outra.  No  encaixe,  a  oração  funciona  como  um  constituinte,  um 

complemento  dentro  da  outra  oração  (1988,  p.279),  ou  seja,  a  oração  se  conecta  a  um 

constituinte da oração com que se integra, passando a funcionar como um termo sintático 

dessa.  A combinação de  orações,  por  outro  lado,  não  implica  que  uma oração  integre  a 

estrutura argumental daquela com que se liga. Os autores, a exemplo de Halliday (Op.cit.), 

admitem haver dois tipos diferentes de combinação de orações (1988, p.283), a parataxe e a 
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hipotaxe.  Como visto  acima,  pela  hipotaxe  se  estabelece uma relação entre  um elemento 

modificador e um elemento modificado. Essa relação desigual se caracteriza pelo controle que 

uma oração exerce em outra (relação núcleo-satélite). Já a parataxe caracteriza-se pela relação 

de elementos de mesmo estatuto, ou seja, independentes um do outro.

Um  ponto  central  dos  estudos  de  Matthiessen  &  Thompson  (1988)  é  a  sua 

compreensão da articulação de orações como um reflexo das relações que se estabelecem no 

discurso (p.300-301). Assumindo que o discurso é coerente e que suas partes se organizam 

para formar um todo significativo,  os autores buscam estabelecer similaridades estruturais 

entre  os  diferentes  tipos  de  relações  retóricas  que  se  processam  nos  textos  como  base 

discursiva para a hipotaxe.

Em seus estudos sobre a organização de textos, os autores propõem um conjunto de 

relações  textuais  que  se  identificam  de  duas  maneiras:  núcleo-satélite,  nas  quais  certas 

porções  textuais  realizam  o  objetivo  central  do  falante/escritor,  enquanto  as  outras  são 

complementares;  as  de  listagem,  aquelas  em  que  não  se  verifica  uma  relação  de 

complementação ou subordinação entre as unidades textuais.  Nota-se que esses dois tipos de 

relações que se verificam no discurso correspondem respectivamente à distinção gramatical 

entre  hipotaxe e parataxe. Dessa forma, os mesmos tipos de relações podem se estabelecer 

entre cláusulas e porções textuais. Uma conclusão dos autores é a de que a combinação de 

orações envolve a gramaticalização de unidades retóricas discursivas. 

A  necessidade  de  distinguir  entre  subordinação  e  hipotaxe  norteia  igualmente  a 

abordagem de Hopper & Traugott (1993) que definem sintaticamente a sentença complexa 

como uma unidade que consiste de um núcleo e um ou mais núcleos adicionais, ou um núcleo 

e uma ou mais margens. Assumindo Longacre (1985), os autores designam de “núcleo” a 

oração que pode permanecer sozinha na estrutura complexa e de “margens” as cláusulas que 

não figuram sozinhas nas estruturas complexas, mas exibem diferentes graus de dependência. 
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Entre  as  cláusulas  que  formam  “margens”  o  autor  identifica  três  tipos  distintos:  (1)  as 

chamadas  complementos,  ligadas  a  um verbo ou  a  um sintagma nominal  (ex:  “Ela quer 

visitar o pai.”); (2) as relativas, modificadoras de nomes (ex: “Eu achei o livro que você me 

emprestou.”) e (3) as adverbiais, que funcionam como modificadores dos sintagmas verbais 

ou de toda a proposição (ex: “Iremos ao cinema, quando o Carlos chegar.”). 

Cruzando as duas dicotomias, os autores propõem uma tipologização das sentenças 

complexas  em termos de um  continuum que vai  do menor  grau de  dependência  sintática 

(parataxe), passando por um grau intermediário (hipotaxe) até o último estágio que representa 

o grau máximo de vinculação sintática,  (subordinação).  Para tanto,  se baseiam nos traços 

dependência  e  encaixamento  que,  combinados  de  forma diferente,  vão  resultar  em graus 

distintos de estreitamento entre duas orações: 

   Parataxe                >                Hipotaxe              >               Subordinação

– dependente                            + dependente                            + dependente

– encaixada                              – encaixada                              + encaixada

Essa proposta permite um novo re-agrupamento das classes de orações arroladas pela 

gramática  tradicional:  no  processo  paratático,  se  incluem  tanto  as  coordenadas  como  as 

justapostas,  nas  hipotáticas  se  incluem  as  denominadas  adverbiais  e  as  apositivas  e  as 

subordinadas  compreendem as  completivas  e  as  relativas  restritivas.  Essa abordagem tem 

revelado um poder explicativo bastante grande tanto para o estudo das denominadas orações 

adverbiais,  como mostram os trabalhos de Gryner (1995) Braga (1995),  Lima Hernandes, 

Paiva (1998, 2000), Dias (2001, 2003), Martelotta (2003) como das orações encaixadas, como 

mostram os trabalhos de Cezário (2001, 2004), Carvalho (2004).

26



O mesmo pressuposto de que os processos de combinação de orações se distribuem ao 

longo de  um  continuum de  estreitamento sintático  está  na  base  da  proposta  de  Lehmann 

(1988).  O  autor  propõe  três  conjuntos  de  parâmetros  sintático-semânticos  envolvidos  na 

vinculação de orações, cada um deles constituindo por si mesmo um continuum que vai de 

menor para maior estreitamento. Os seis parâmetros relevantes para o estudo dos processos de 

articulação de orações nas línguas são (Op.cit., p.183): rebaixamento da cláusula subordinada, 

nível sintático do constituinte ao qual a oração subordinada se vincula,  dessentencialização 

da subordinada,  gramaticalização do verbo da principal,  entrelaçamento das duas orações, 

explicitude da articulação. 

Esses seis parâmetros são agrupados em pares de acordo com o tipo de vinculação que 

podem  indicar:  autonomia  e  integração  da  cláusula  subordinada,  indicadas  pelos  dois 

primeiros parâmetros, expansão ou redução da sentença subordinada ou principal, sinalizadas 

pelo terceiro e quarto parâmetros, e isolamento ou articulação das cláusulas, indicados pelos 

parâmetros 5  e  6.  Cada um dos seis  parâmetros constitui  um  continuum em que um dos 

extremos representa o grau máximo de elaboração e o outro o grau máximo de compressão 

(ou condensação) de informação lexical e gramatical (LEHMANN, 1988, p.216). No grau 

máximo de elaboração, as orações do período complexo são independentes e sintaticamente 

iguais (cada uma é uma oração plena, ligada à outra por um conector explícito). No outro 

extremo, temos uma cláusula com uma das suas orações reduzida,  que pode ser a oração 

subordinada.  Podemos  ter  um  encaixamento  na  oração  principal,  uma  nominalização  ou 

entrelaçamento na predicação  principal,  sem especificação  dos  nexos semânticos  entre  as 

orações.  Entre esses dois  extremos existe uma grande variedade de tipos intermediários e 

concomitantes.

Na análise das orações com porque, objeto desta dissertação,  partimos do princípio de 

que apenas uma conjugação de diferentes propriedades, como natureza dos estados de coisas 
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relacionados, propriedades ligadas ao sujeito das orações e às correlações modo-temporais, a 

contribuição das orações para a progressão informacional do discurso, pode fornecer indícios 

mais seguros acerca da natureza sintática das diferentes orações introduzidas por porque. Em 

síntese, se há razões para definir duas classes sintáticas de orações com porque (coordenadas 

explicativas  e  subordinadas  causais),  essas  razões  têm de  ser  encontradas  nas  diferentes 

características semântico- discursivas das construções em que elas ocorrem.
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3- CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE 

 Neste capítulo, focalizamos alguns aspectos semânticos e discursivos ligados à relação 

de  causalidade  e  sua  importância  no  discurso  oral.  A  seguir,  discorremos  sobre  as 

denominadas  orações causais,  em especial  as  que são introduzidas  pelo conector  porque,  

objeto de estudo específico deste trabalho

3.1- A relação de causalidade

A relação de causalidade ocupa um papel central na comunicação e tem sido abordada 

sob  diversos  pontos  de  vista:  lógico,  semântico  ou  discursivo-pragmático.  Essa  relação 

representa  um  princípio  fundamental  nas  relações  humanas,  tanto  do  ponto  de  vista  do 

indivíduo, como das relações que se estabelecem socialmente. Sua importância se verifica no 

cotidiano,  pois  falantes  estão  constantemente  envolvidos  em  situações  que  exigem 

explicações  que  dizem  respeito  a  fatos,  eventos,  decisões  que  surgem  no  contexto 

comunicativo. Grande parte das decisões, relações sociais, comerciais, noções de obrigação e 

responsabilidade, ou seja, muitas das questões que envolvem aspectos das ciências sociais e 

humanas intersectam com a noção de causalidade, o que aproxima esse conceito mais das 

relações sociais do que das relações objetivas do mundo material.

A relação de causalidade não é um conceito unificado nos estudos da linguagem, mas 

inclui diferentes relações que se estabelecem entre os estados de coisas expressos na oração 

causal e na oração efeito ou conseqüência. Assim, basta confrontarmos alguns enunciados 

para verificarmos que o que denominamos relação causal abarca diferentes tipos de relação 

muito próximos entre si. Tomemos os seguintes enunciados causais:
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(1) A água ferveu porque atingiu 100º C.

(2) Essa figura é um triângulo porque tem três ângulos.

(3) Temo não finalizar o trabalho porque o assunto é difícil.

(4) Fui a casa do meu pai porque estava preocupada com ele.

(5) Ana caiu porque escorregou.

(6) Todos erramos porque somos humanos

Nos exemplos (1) e  (2), a oração causal exprime a causa cujo efeito é expresso na 

outra oração, ou seja, trata-se de uma causa estrita. Enquanto em (1) e (2) podemos atestar 

uma única causa para o efeito relacionado (causa suficiente), o mesmo não pode ser afirmado 

com relação aos demais exemplos. Diferentemente, os outros exemplos exprimem razão (3), 

motivo (4), explicação (5) ou justificação (6) do estado de coisas expresso na oração causal. 

Em (5), por exemplo, mesmo que a relação seja estabelecida entre dois fatos do mundo real, 

outros fatos podem ser atribuídos como causadores do efeito verificado, como a distração de 

Ana, por exemplo. O que se verifica nesse exemplo é um certo grau de subjetividade na 

expressão da relação de causalidade, fato que pode ser identificado nos outros exemplos.

A análise de (3) e (4) mostra que a subjetividade se instaura na própria relação entre os 

estados de coisas. Em (3), a relação que se estabelece entre o estado psicológico (“Temo não 

finalizar o trabalho”) é resultante da apreciação que o locutor faz sobre determinada situação 

(“o  assunto  é  difícil”),  ou  seja,  a  relação  de  causalidade  se  estabelece  entre  algo  que 

representa a subjetividade do locutor e um estado psicológico por ele experienciado. 

Também em (4) não se verifica uma relação de causa estrita, mas uma motivação de 

tomada de decisão (“estava preocupada com ele”),  que é de ordem subjetiva e que culmina 

na realização do fato (“fui à casa do meu pai”),  neste caso a relação causal expressa um 

resultado de um estado psicológico.
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Numa concepção mais estrita de causa, a tradição gramatical propõe uma descrição da 

relação de causalidade que a aproxima das relações lógicas, ou seja, em termos de condições 

necessárias e/ou suficientes. Assim, para Rocha Lima (1999) “a oração causal indica motivo 

determinante da realização, ou não realização, do que se declara na principal”. Essa definição 

se aplicaria aos exemplos (5) e (6) acima. Nesses enunciados, a oração causal coloca uma 

condição  necessária  e  suficiente  para  a  existência  do  fato  descrito,  e  os  dois  segmentos, 

relacionados entre si, expressam efetivamente uma causa lógica. No entanto, a evidência de 

que essa definição é insuficente para tratar das múltiplas formas de expressão de causalidade 

que se observam nos dados lingüísticos está no próprio fato de que tais enunciados são raros 

na comunicação do cotidiano.

Privilegiar a concepção lógica da relação causal em termos de condição suficiente (a 

ocorrência  de  A  implica  a  ocorrência  de  B,  ou  se  tenho  A,  tenho  B)  seria  uma  atitude 

limitadora, pois, como observa Paiva (1991, p.14), nos dados de línguas naturais, sempre há 

um  conjunto  de  condições  favoráveis  que  podem  concorrer  para  a  realização  de  um 

determinado estado de coisas. Nos termos da autora:

O  pressuposto  de  A  como  condição  suficiente  para  B  conflita  com  a 
suposição mais geral de que os fatos decorrem de um conjunto de condições 
favoráveis.  Há  sempre  a  possibilidade  de  se  afirmar  que  B  não  é 
conseqüência de A e sim de outra causa.

No entanto, o que se observa com mais freqüência são enunciados do tipo (5), em que 

a causa é condição necessária, mas não suficiente, não sendo possível generalizar a suficiência 

da causa, pois nem todo mundo que escorrega cai, ou seja, escorregar não representa uma 

condição suficiente para o fato de alguém cair. Nesse sentido, assemelham-se a essa análise os 

enunciados (3) e (4) nos quais a oração causal constitui uma condição necessária, mas não 

suficiente.

Tomemos o exemplo a seguir num contexto que reflete a opinião de um falante acerca 

de questões próprias dos adolescentes:
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 (7) E: E como é que você  vê  isso: o  namoro, a  virgindade  na    
      Adolescência como é que você vê isso?

F: Ah, o namoro eu acho que tudo bem na adolescência, né? Acho que a 
virgindade ,assim, depende de cada um. Se você qué perder agora, mais 
tarde, isso é isso é com a pessoa mesmo, né? Acho que cada um tem 
que decidí o que que quando você qué.
E: Você acha que os jovens são conscientes sobre o problema da 
gravidez, o risco de se pegá doenças, assim, como aids, isso tudo?
F: Eu acho que sim, né? pra isso é que existe televisão, né? Porque 
existem muitas propagandas sobre tudo isso, né? mas ainda existem 
pessoas que não - não se cuidam, né? sabeno de todos os problemas, 
todos esses tipos de doença que tão aí no mundo, tem pessoas que 
ainda se arriscam, né? (Amostra Censo 2000, T11)

Se concebermos a relação causal em termos de condição suficiente, poderíamos dizer 

que o fato dos adolescentes serem conscientes sobre a prevenção em relação ao sexo não 

constitui  condição suficiente  para  evitarem todos os problemas muito freqüentes  entre  os 

jovens, como a gravidez na adolescência e o risco de contrair doenças, mas sim uma condição 

necessária. Em face das estatísticas, o crescente número de jovens grávidas, verificamos  que 

a simples propaganda veiculada pelo meio televisivo, como citado pelo falante, não constitui 

condição suficiente, que por si só não dá conta do controle do sexo na adolescência. Outras 

ações  devem ser  adotadas  conjuntamente,  como a participação  dos  pais  na  educação dos 

filhos e a orientação da escola com a adoção de disciplinas específicas sobre educação sexual, 

por exemplo. 

 O que constatamos até aqui  é que a maior parte das relações de causalidade que 

estabelecemos na nossa comunicação cotidiana, de fato, não se enquadra numa definição em 

termos  de  condição  necessária  e/ou  suficiente.  Enunciados  como  (1),  como  dito 

anteriormente,  são  raros,  o  que  deixa  clara  a  inoperância  dos  conceitos  prescritos  nas 

gramáticas  tradicionais,  que  contemplam  um único  aspecto  quando  tratam desse  tipo  de 

relação (Cf. MEYER, 2000). 

Ainda  que  as  gramáticas  identifiquem  os  conectores  quanto  ao  tipo  de  processo 

sintático  que  estabelecem,  ou  seja,  conjunções  coordenativas  e  conjunções  subordinativas 

32



(CUNHA e CINTRA, 2001, p.579), verificamos que não há um isomorfismo entre o conector 

e a construção sintática, pois, em todos os exemplos apresentados, a conexão entre as orações 

é operada pelo mesmo conector porque, configurando nos termos dos autores (Op.cit., p.590), 

um caso de polissemia conjuncional, uma questão que retomaremos mais à frente.  Numa 

outra  perspectiva,  Sweetser  (1990,  p.76)  argumenta  que  os  diferentes  valores  semânticos 

expressos  pelo  mesmo  conector,  como  veremos  mais  adiante,  representam  um  caso  de 

ambigüidade pragmática. Importante seria uma abordagem que considere conjuntamente os 

aspectos de natureza semântica, sintática e pragmática, evitando assim o tratamento estanque 

quando  se  tenta  descrever  os  diferentes  relações  que  entram  em  jogo  na  expressão  da 

causalidade.

3.2- Tipos semânticos de construções causais

Como vimos  anteriormente,  não  é  possível  estreitar  o  conceito  de  causalidade  às 

relações lógicas, seja em termos de condição suficiente ou de condição necessária, pelo fato 

de que esses conceitos não abarcam todos os tipos de relações que se estabelecem em termos 

de enunciados reais.  Dessa forma, devemos considerar que a relação de causa pode assumir 

diferentes matizes em virtude do tipo de antecedente e conseqüente envolvidos. Ou seja, o 

antecedente pode ser uma causa em sentido estrito, uma razão, um motivo, uma explicação ou 

justificação  do  conseqüente  e  o  conseqüente  pode  ser  um  efeito  ou  um  resultado  do 

antecedente.  Além disso,  os  estados  de  coisas  envolvidos  podem ser  de  tipos  diferentes: 

estados, ações, eventos. Como bem destaca Lopes (2004, p.17), “reflectindo a percepção de 

que não há um conceito uniforme de causa e que este abarca diferentes formas de relação”, 

fato que é tratado pelas gramáticas desde a antigüidade.
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Uma abordagem lógico-semântica dos enunciados causais implica numa investigação 

que considere não apenas os estados de coisas, mas que leve em conta o contexto onde foram 

expressos. Assim, para Neves (1991, p.462):

[...]  a  comprovação  de  relações  de  causalidade  lógico-semântica  não  se 
inclui no âmbito da investigação lingüística, e que, em termos de enunciados 
reais,  a  noção  de  causalidade  tem  que  ser  investigada  no  complexo  de 
domínios envolvidos na produção do enunciados.

Nessa perspectiva, diferentes autores têm proposto uma caracterização mais fina que 

distingue causa em função do tipo de relação que se estabelece entre duas orações. Assim, 

oposições como causa real  e causa lógica (gramáticas latinas), causa de conteúdo e causa 

epistêmica (NOORDMANN & BLIJZER, 2000, p.34), causa efetiva e causa formal (RENZI 

& SALVI, 1991) tentam apreender as diferentes formas de expressão de causalidade. Desta 

forma, a causa real ou de conteúdo exprime uma relação de causa verificada no mundo real 

entre estados de coisas ou eventos expressos nos conteúdos proposicionais, como no exemplo 

(8), ou entre um estado de coisas encarado como motivo e outro estado de coisas encarado 

como resultado, como ilustra o exemplo (9). Já a causa lógica ou epistêmica exprime uma 

conclusão/  explicação  do  locutor  baseada  numa relação  causal  possível no mundo real  e 

baseada no juízo/ raciocínio do locutor, verificado no exemplo (10) abaixo.

   (8) O João caiu porque tropeçou numa pedra. 

   (9) Carla foi a praia porque queria espairecer.

 (10) A professora enganou-se porque não é infalível.

Lopes (2006) sublinha a necessidade de distinguir também entre causa de re e a causa 

do dicto, ou, segundo uma outra designação, causa do enunciado e causa da enunciação. A 

causa de re é a relação que se estabelece entre o conteúdo proposicional dos enunciados, já a 

causa do dicto a relação é estabelecida com o próprio ato de fala, ou seja, a relação causal não 
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se refere à predicação do verbo, mas à de um verbo enunciador do ato ilocutório, que pode 

estar implícito (11) ou explícito (12)

                           (11) Helena viajou ontem porque vi suas malas no carro. 

                           (12) Falo que/ Sei que a Helena viajou ontem porque vi suas malas no 
                                  carro.

A oração de causa (“porque vi suas malas no carro”) não exprime nem uma  causa, 

nem um motivo do estado de coisas da oração matriz, pois o fato de afirmar ter visto “as mala 

de Helena no carro”  não provoca a viagem de Helena, mas explica ou justifica o fato do 

locutor  fazer  a  declaração.  Nesse  sentido,  ela  se  aproxima  muito  do  conceito  de  causa 

epistêmica, pois, de certa forma, é uma inferência feita pelo locutor.

Um outro  aspecto  importante  a  considerar  diz  respeito  à  relação  dos  enunciados 

causais com a oposição pragmática  asserção/pressuposição. É com base neste aspecto que 

Lopes (2004) propõe uma distinção entre causa propriamente dita e causa explicativa. Um 

enunciado  exprime  causa  propriamente  dita  quando  a  relação  é  uma  asserção  desse 

enunciado, ou seja, o comentário do enunciado é a própria relação causal que é apresentada 

como informação nova8.   

Já nos enunciados que exprimem uma causa explicativa, a relação causal surge como 

pressuposto, ou seja, a relação de causa é contextualmente conhecida, informação dada, ou é 

apresentada como sendo conforme às expectativas. Neste caso, locutor e alocutário partilham 

o conhecimento acerca da relação entre os estados de coisas referidos na oração A (causa) e 

na oração B (efeito),  podendo,  portanto,  interpretá-los como causa e  efeito.  Vejamos os 

exemplos a seguir, reproduzidos de Lopes (2004, p.26):

8 O conceito de pressuposição é aqui utilizado no sentido que lhe dá Lopes (2004) Nos termos da autora “uma 
relação de causa é pressuposta quando a relação causal  A  B já é contextualmente conhecida ou é assumida 
como tal pelo locutor ou quando os estados de coisas referidos na oração A (a causa) e na oração B (o efeito), se 
enquadram em estados de coisas mais gerais, do tipo a que  A  e  B  pertencem, habitualmente correlacionados 
como  causa – efeito”.
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 (13)  a. Fomos para a praia, pois o tempo melhorou.

               b.  Fomos para a praia, porque o tempo melhorou.

          

          (14)  a. Fomos para a praia porque o tempo melhorou. 

            b. Fomos para a praia por o tempo ter melhorado.

A relação de causa que se pode instaurar entre os estados de coisas relacionados nos 

exemplos, “o tempo melhorar” e  “ir  a praia”,   se dá entre o conteúdo proposicional das 

orações conectadas. A diferença  entre os enunciados é que, enquanto no exemplo (13)  se 

verifica a causa explicativa, o exemplo (14) denota a causa propriamente dita. No primeiro a 

relação causal,  em virtude de A ser  pressuposto e  propiciador de B, é  apresentada como 

informação compartilhada pelos interlocutores. No segundo, a  própria relação causal é objeto 

da asserção, ou seja, é aquilo que é observado na frase, não se pressupondo o conhecimento 

prévio da relação entre os fatos.  

Essa diferença pode encontrar um correlato na separação entonacional (ou uso de 

vírgula no caso da escrita), como nos exemplos (15) e (16): 

(15) Fomos para a praia, porque o tempo melhorou.

(16) Fomos para a praia  porque o tempo melhorou.

 

O enunciado (15)  se distingüe de (16) por apresentar as duas orações separadas por 

vírgulas,  equivalendo  à  delimitação  de  dois  segmentos  entonacionais  na  oralidade,  cuja 

realização  fônica,  ou  gráfica,  corresponde ao  valor  semântico  de  causa  explicativa.  Seria 

tratado pela  tradição gramatical  como um caso de coordenação. Em (16), a inclusão das duas 

orações no mesmo contorno entonacional, sem pausa no fim da primeira oração corresponde a 
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uma causa propriamente dita, e seria tratada pela gramática tradicional como um caso de 

subordinação.9

Neste  estudo,  optamos  por  nos  basear  na  distinção  mais  fina  e  pragmaticamente 

sustentada  de  Sweetser  (1990)  e  Dancygier  e  Sweetser  (2000)  para quem as  construções 

causais podem codificar relações em três diferentes domínios. Assim, as construções causais, 

segundo a autora, podem ser estabelecidas no: 

a) Domínio do conteúdo ou referencial   - a relação de causalidade se estabelece entre 

eventos ou fatos do mundo real.

        (17) E: Ou então você acha que de repente:  São Conrado... Você    
               anda...Você pode andá assim com sua mãe por aqui ou você sempre   

                                   sai de carro...?
                                      F: Ah eu ando assim na, a calçada eu ando assim, até porque o clube 

  é  perto eu vou andando pro clube com a minha 
  mãe, entendeu? (Amostra Censo 2000, T01)

No enunciado (17), a predicação expressa na oração causal (“porque o clube é perto”) 

apresenta a causa que explica/ justifica a comportamento do locutor de andar a pé em direção 

ao clube. Nos termos de Lopes (2004, p. 24):

 A causa explicativa realiza-se nos enunciados o facto A, denotado na oração 
causal, é apresentado, segundo o juízo apreciativo do locutor, como sendo 
uma  explicação  razoável  ou  apropriada  do  facto  B,  denotado  na  oração 
matriz, quer porque se conheça de antemão a relação A - B, quer porque o 
facto A seja tal que favorece ou propicia o facto B.

b) Domínio  epistêmico   –  a  relação  de  causalidade  se  sustenta  em  uma 

inferência/crença possibilitada pela constatação de um fato.

(18) F: Ah. Eu ensinaria:... como assim...como eu posso explicar ?  
Eu ia  ensiná  eles  como uma professora  já  me ensinou,  né?  Eu  ia 
ensiná  eles a ter respeito em sala de aulas, em sala de aula. Respeitar 
os  próprios  colegas.  E  também... Ah...  eu  ia  falar  pra  eles  que  o  

9 É importante destacar que, ao produzir enunciados que expressam relações de causa, nem sempre o falante está 
consciente de que as diferenças entoacionais podem implicar alteração de sentido, ou mesmo diferenciação de 
processos sintáticos (Freitas, 1995; Lopes, 2004).
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estudo é bom, porque: quando a gente crescer, a gente ia ... vamo tê  
um belo trabalho, num sê esses gari assim de ruas. Eu acho isso, né ? 
(Amostra Censo 2000,  T01)

No exemplo (18), a relação se estabelece no domínio epistêmico na qual o falante 

apresenta uma evidência (ter um bom trabalho no futuro) que autoriza uma conclusão, no 

caso, a de que o estudo é bom. A relação se sustenta, portanto, num processo inferencial que 

envolve a subjetividade do falante, e, sob muitos aspectos, equivale ao que outros autores 

denominam causa da enunciação ou explicação.

c) Domínio dos atos de fala – a relação se estabelece entre um ato de fala realizado 

pelo falante e uma justificativa que atenua ou sustenta o próprio ato de fala. 

                 (19) E: Que ele mora lá e você aqui... 
F: Ooh, o tempo que eu passei em São Paulo cum ele... ah, eu num 
aguentava mais não! Eu ia no portão, meu pai ia atrás de mim.  "Ó,  
entra porque você num conhece aqui..."_ Eu saía cum a minha prima, 
ele já ligava pro telefone dela! "Edna, Andressa tá aí?" Aí a minha 
prima ficava zoando ele: "Não, tio. Ela foi andano aí... Num chegô 
ainda não?" Ele, i, ficava preocupado!  (Amostra Censo 2000, T 12)

No exemplo (19),  a oração causal (“porque você num conhece aqui”) não exprime 

uma causa, nem um motivo para o estado de coisas enunciado na oração núcleo, mas justifica 

o fato de o locutor dar uma ordem, expressa na oração matriz: (eu digo/ eu ordeno) “Ó, entra”. 

A questão importante, desenvolvida  na seção seguinte, se refere à ambigüidade da 

conjunção  porque, que  pode estabelecer nexo causal em construções que correspondem a 

dois  valores  semânticos  diferentes,  causa  explicativa/  não  explicativa,  podendo,  portanto, 

atuar na realização de dois processos sintáticos distintos.

Cabe lembrar que em muitas línguas esse tipo de ambigüidade não vai acontecer, 

pois existem conectores específicos para cada tipo de relação de causalidade. Além disso, no 

próprio português, esses dois papéis estariam normalmente distribuídos entre os conectores 
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porque e pois que, aparentemente válida para o portugês europeu (Cf. LOPES, 2004, LOBO, 

2003),  parece  não  se  aplicar  ao  português  brasileiro,  com  a  redução  do  uso  de  pois 

principalmente na língua falada.

3.3- A ambigüidade do conector porque

Como se verifica na literatura lingüística (PAIVA, 1995; NEVES, 1999), o conector 

porque  possui alta freqüência no discurso oral, exerce papel importante na organização do 

discurso em razão mesmo da sua ambigüidade que lhe permite expressar diversos tipos de 

relação causal. Para Vogt (1989, p.58) “porque goza de uma ambigüidade fundamental” que 

lhe confere o status de ser “a única conjunção capaz de explicar pelo elo da causalidade 

conteúdo  referenciais  de  duas  proposições,  como  também  justificar  um  ato  de  fala”.  

Entretanto, as gramáticas tradicionais não contemplam satisfatoriamente todos os possíveis 

usos desse elemento,  limitando-se a descrever o seu  status gramatical, ou seja, distinguindo-

o  apenas  em função  dos  processos  sintáticos  a  que  está  relacionado,  ou  seja,  conjunção 

coordenativa  explicativa  e  conjunção  subordinativa  causal.  (CUNHA  E  CINTRA,  2001, 

p.581, 586). 

Cunha e Cintra (2001, p.590), por exemplo, reconhecem a  ambigüidade do conector 

porque, ou seja, um elemento que desempenha funções em processos sintáticos diferentes, 

coordenação  e  subordinação,  mas  se  limitam  a  destacar  a  importância  do  contexto  e  a 

dificuldade  de  definir  fronteiras  entre  relações  semânticas  aproximadas,  sem  definir  as 

condições gramaticais e/ou discursivas em que cada uso é possível. Segundo os autores:

Algumas  conjunções  subordinativas  (que,  como,  porque,  se,  etc.)  podem 
pertencer a mais de uma classe. Sendo assim, o seu valor está condicionado 
ao contexto em que se inserem, nem sempre isento de ambigüidades, pois 
que  há  circunstâncias  fronteiriças:  a  condição  da  concessão,  o  fim  da 
conseqüência, etc. 
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Ainda que busquem uma justificativa fora do contexto sintático, os autores não são 

claros quanto aos diferentes matizes semânticos que surgem dos diferentes usos.

Em princípio, no português, há conectores que se especializam em deteminados tipos 

de relações no domínio da causalidade. Assim, a causa propriamente dita seria expressa por 

porque, por, por causa de e devido a, e a causa explicativa por  porque, pois, que, como, visto  

que, dado que, posto que, uma vez que, já que e visto/dado.   Como lembra Lopes (2004), 

dentre esses, o  conector porque é o único que apresenta ambigüidade, podendo, como vimos 

na  seção anterior, introduzir uma causa propriamente dita ou uma causa explicativa, 

Nesse sentido, o conector porque apresenta uma situação semelhante à que ocorre em 

outras  línguas.  Como destacam  Thompson & Longacre  (1985),  diversas  línguas  humanas 

apresentam o  mesmo morfema para  a  subordinação  e  coordenação,  e  a  interpretação  do 

processo sintático depende fortemente dos fatores contextuais envolvidos.

O conector porque assume diversas funções, a depender das condições pragmáticas, 

do contexto em que é utilizado ou da  intenção comunicativa do falante. Nesse sentido,  não 

se trata de um caso de polissemia lexical, como referem  Cunha e Cintra (2001) e  Lopes 

(2004),  mas  sim um caso  de  ambigüidade  pragmática,  como argumenta  Sweetser  (1991, 

p.76):  

Eu darei argumentos sugerindo que (pelo menos para algumas conjunções) 
uma  análise  em  termos  de  polissemia  lexical  é  implausível  e  que,  ao 
contrário,  essas  conjunções  são exemplo do que Horn (1985) denominou 
ambigüidade  pragmática.  Na  polissemia,  um  morfema  possui  diversos 
valores  semânticos  relacionados;  na  ambiguidade  pragmática,  uma  única 
forma semântica é utilizada de diferentes formas, de acordo com o contexto 
pragmático.10

No  caso  do  conector  porque,  essa  ambigüidade  pragmática  se  traduz  na  sua 

utilização nos três domínios ( domínio do conteúdo, domínio epistêmico e o domínio dos atos 

10 I  will  give  arguments  suggesting  that  (at  least  for  some  conjunctions)  a  lexical  polyssemy  analysis  is 
implausible,  and  that  instead  these  conjunctions  are  example  of  what  Horn  (1985)  has  called  pragmatic 
ambiguity. In polyssemy, a morpheme has a several related semantic values; in pragmatic ambiguity a single 
semantics is pragmatically applied in different ways according to pragmatic context.”
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de fala) que discutimos na seção anterior. Inclusive, a grande incidência do elemento  porque 

no discurso oral (NEVES 1999; PAIVA 1995)  pode ser um reflexo da multifuncionalidade 

desse elemento no  discurso. 

Ainda que pareça bastante abrangente,  a proposta  de Sweetser (1990),  no que se 

refere aos diferentes domínios, não abarca  todas as possibilidades de uso de  porque.  Em 

virtude do seu caráter  polivalente,  ele  pode transitar  por  diferentes níveis  lingüísticos,  de 

elemento  gramatical  a  operador  discursivo,  juntando  orações  e  segmentos  discursivos 

maiores. Para Paiva (1995, p.30):

Mesmo uma análise que considere três níveis distintos de conexão através de 
porque não recobre a diversidade de ocorrências deste elemento no discurso 
oral.  Existem  problemas  ligados  principalmente  à  natureza  do  segmento 
antecedente  de  porque,  às  suas  funções  interacionais  e  ao  seu  papel  no 
discurso.

 

Como mostra a autora, o uso de  porque não se restringe à conexão de orações. Ele 

pode ser usado igualmente para a ligação de segmentos maiores de discurso e para a ligação 

de  turnos  conversacionais.  Na medida  em que  opera  nesses  diferentes  níveis,  o  conector 

porque pode funcionar retroativamente, explicando ou justificando o discurso anterior e, ao 

mesmo tempo, projetivamente, introduzindo novos tópicos ou sub-tópicos discursivos, como 

o trecho a seguir:

E:  Você  acha  que  vale  a  pena,  no  caso  dos  atletas,  que  ele  usam 
anabolizantes para alcançarem uma medalha.  Então,  muitos atletas dizem 
que a vontade de conseguir uma medalha é tão grande, que eles usam esse 
tipo de droga porque o que eles vão ganhá com isso compensa todo tipo de 
sacrifício. O que você acha?
F: Bom, na minha opinião, essas pessoas têm a seguinte filosofia: “Os fins 
justificam os meios” porque existe uma certa pressão por parte delas e por 
parte do público, fica naquela eu tenho que ganhar, eu tenho que ser alguém, 
eu quero me destacá no esporte que eu faço e aí até sabe que aquilo é ruim, 
que aquilo vai fazer mal pro corpo, sabe das conseqüências, mas ainda assim 
eles preferem enfrentá isso tudo pra chegá ao pódio, porque ele de certa 
forma  ele não quer viver um longo tempo sendo um nada, sem se destacar, 
prefere, sei lá, não ter uma vida muito longa, mas ter uma expressão pelo o 
que ele faz. E isso também leva ao “doping”. (Amostra Censo 2000, T 13)
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O trecho acima se insere num discurso mais amplo sobre o uso de anabolizantes, um 

tópico abordado durante a entrevista. O falante, questionado sobre os riscos que alguns atletas 

passam para obter uma medalha, apresenta um sub-tópico: “Os fins justificam os meios”. O 

segmento  introduzido  por  porque apresenta  uma  série  de  argumentos  que  justificam  a 

“filosofia”  dos  atletas  que  consomem  anabolizantes,  sem  se  preocupar  com  os  perigos 

causados por esse tipo de droga. 

Embora esse uso mais discursivo extrapole os objetivos deste trabalho, quantificamos 

suas ocorrências na amostra examinada, de forma a mensurar a extensão desse emprego em 

relação ao do porque conector.

3.4-  Aspectos sintáticos das construções causais 

A maioria  das  gramáticas  tradicionais  insere  as  oraçõs  causais  em dois  processos 

sintáticos  diferentes,  distinguindo  as  subordinadas  causais  e  as  coordenadas  explicativas 

(BECHARA, 1999; CUNHA; CINTRA, 2001; ROCHA LIMA, 1999). Como lembra Lobo 

(2001, 2003),  não fica claro o critério para distinguir os dois tipos, visto que em muitas delas, 

os  mesmos  conectores  são  relacionados  indistintamente  para  explicativas  coordenadas  e 

causais  subordinadas (Cf,  por  exemplo,  CUNHA e CINTRA, 1984).  Essa posição não é, 

porém, unânime, visto que outros autores, como, por exemplo, Bechara (1999), agrupa tanto 

os casos de explicativa como de causais sob o rótulo mais geral de subordinadas causais (Cf. 

também  NEVES,  1999).  Retomando  Lobo  (2001,  p.1),  podemos  dizer  que  “a  não 

universalidade dos critérios que  definem  coordenação  vs. subordinação  e  a  dificuldade  de 

aplicação  dos  critérios  no  caso  das  adjuntas  impede muitas vezes uma classificação 

definida”  
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 A ambigüidade sintática de porque é explicada por Lobo (2001, 2003) pela proposição 

de que esse conector, diferentemente dos demais conectores causais, é subespecificado quanto 

ao traço [± pressuposicional]. Num contexto que atualiza o valor negativo do traço, o conector 

porque introduz  uma causa  em sentido estrito  e,  no contexto em que se  atualiza o  valor 

positivo, tem-se uma explicação. Não pretendemos discutir aqui a validade dessa proposta. 

Parece bem claro, no entanto, que um critério puramente funcional, entendido em termos do 

papel que a oração introduzida por  porque desempenha na oração núcleo é problemático, 

como mostram os exemplos abaixo:

                              (20) E mudança de- sobre mudança de bairro, você gostaria assim de morar 
                                  em outro lugar sem ser? Qual o outro lugar que você gostaria de morar 
                                e porquê?
                                      F: Eu gostaria de morar lá no Recreio, porque lá é bem melhor, e tem

clube perto, na Associação de clube. Eu acho que as casas de lá são
lindas. (Amostra Censo 2000, T04) 

                             (21) F: Porque a gente que vem pela Portela, que vai lá pra Marechal 
  Hermes, aquela coisa, cê entra na Portela, tem a Estrada do Sapê, pra 

depois seguí pra lá, né? as otras eu num lembro bem o nome não, né? 
mas até a Sapê eu sei. Quando começa a estrada do Sapê, perto da... 
da ...  num sei  se  é começo ô fim, mas aí  depois da Portela que a 
condução entra  na...na Estrada  do Sapê,  a...a  avenida  dos  italianos 
começa ali. E eu só sei porque a gente vê quarenta e três, o começo  
só pode sê ali. Ela só tem aquele pedacinho ali do lado de Madureira, 
ali, da Portela. O resto já tá tudo por dentro de Rocha Miranda a fora.
(Amostra Censo 2000, T 25)

Não parece muito claro que a distinção entre as construções causais acima se sustente 

apenas no fato de que em (20) a oração “lá é bem melhor” não desempenha função sintática 

na frase,  constituindo,  portanto,  uma estrutura de coordenação, enquanto que em (21)  “a 

gente  vê  quarenta  e  três”  integra  a  estrutura  argumental  do  verbo  lembrar,  constituindo, 

assim, uma estrutura de subordinação. No interior da perspectiva teórica adotada neste estudo, 

seria  mais adequado dizer que,  em (20),  temos uma estrutura hipotática e,  em (21),  uma 

estrutura de subordinação.
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Alguns autores (LOBO, 2003; LOPES, 2004; MATOS, 2003, 2004) têm proposto que 

outros critérios se fazem necessários para definir a natureza coordenada ou subordinada de 

uma oração  introduzida  por  porque.  Um dos critérios  mais  frequentemente utilizados  diz 

respeito à possibilidade de mudança de ordem da oração introduzida por  porque. Tomada 

como um critério distintivo,  a mobilidade não encontra unanimidade quando se observam 

dados da língua. Com efeito, as orações coordenadas nunca podem ser antepostas à outra 

oração,  enquanto  as  subordinadas  podem.  Mas  em alguns  casos  isso  não  se  verifica.  As 

orações subordinadas causais introduzidas por como só podem ocupar posição inicial na frase 

(NEVES, 1999, p.465), entretanto outras adverbiais naturalmente podem surgir em posição 

inicial ou em posição final (PAIVA, 1991; NEVES, 2001; LOPES, 2004). 

No que se refere especificamente às orações introduzidas pelo conector porque, muitos 

autores  admitem  uma  correlação  direta  entre  posição  e  tipo  de  causalidade.  Assim,  por 

exemplo, Lobo (2003) conclui que uma oração com porque explicativo, diferentemente de um 

porque causal, não pode ser anteposta à sua núcleo. No entanto, como veremos no capítulo de 

análise dos dados, essa conclusão pode ser discutida11. 

O  critério  de  flexibilidade  isoladamente  se  mostra  insuficiente  para  definir  duas 

classes sintáticas distintas de orações com  porque.  Outros critérios,  comumente utilizados 

para distinguir processo de coordenação e processo de subordinação, como possibilidade de a 

oração ser precedida de conjunção, possibilidade de a oração ser coordenada, possibilidade de 

a  conjunção  ligar  constituintes  não  frásicos  (cf.  LOBO,  2003)  também  não  sejam a  ser 

conclusivos, embora forneçam algumas indicações interessantes12.  Assim, Lobo (Op. cit. p. 

52) destaca que:

Os únicos aspectos em que os conectores pois, que e porque (explicativo) se 
distinguem  dos  conectores  de  coordenação  típicos  são  o  facto  de  não 
permitirem  a  ligação  de  mais  do  que  dois  constituintes  (propriedade 

11 Essa conclusão da autora se baseia em frases como Porque vi a luz acesa, o diretor não está cá.
12 Visto que a autora trabalha com dados do português europeu, ela considera também a possibilidade de os 
clíticos ocorrerem antes de V.
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partilhada pela conjunção mas) e o facto de não poderem ligar constituintes 
não  oracionais  (o  que,  em  línguas  como  o  inglês  e  o  francês,  tem 
conseqüências  para  a omissão do sujeito  nestas estruturas).  Qualquer  um 
destes comportamentos pode, a meu ver, ser atribuído à semântica específica 
destas construções.

A autora conclui que há razões suficientes para postular a existência de dois tipos de 

porque: um porque coordenativo e um porque subordinativo. Com base em outros critérios, 

como por exemplo (o licenciamento ou não de elipse de constituintes13, a autora e obrigada a 

reconhecer, no entanto, que as denominadas coordenadas explicativas constituem um grupo 

intermediário  entre  coordenação e  subordinação (Cf.  p.  54). As suas particularidades  não 

permitem que elas sejam tratadas nem como coordenadas nem como subordinadas típicas. 

Lobo soluciona esse problema propondo uma distinção entre as orações hipotáticas (que ela 

denomina adverbais),  causais  integradas (causais  propriamente ditas)  e  hipotáticas causais 

periféricas  (explicativas).  Esses  dois  grupos,  na  posição  da  autora,  se  distinguem no  seu 

comportamento  face  a  diversos  testes:   estruturas  de  clivagem,   estruturas  de  negação, 

estruturas com operadores de foco, interrogativas Qu-  interrogativas alternativas, negativas 

alternativas. Apenas as causais propriamente ditas podem ser focalizadas, negadas ou serem 

alvo de uma interrogativa. As causais explicativas não admitem tais operações pelo fato de 

serem pressupostas.

Um dos objetivos deste estudo é o de responder à questão: o conector  porque está 

associado realmente a  diferentes  processos  sintáticos,  no caso,  paratático (coordenação)  e 

hipotático (subordinação)? Ao longo do capítulo 5, retomaremos essa questão à luz da análise 

das diversas propriedades das construções causais com porque.

 

13 Para a autora um exemplo como  *O Zé foi ao cinema, pois o Paulo também [foi ao cinema].) seria 
agramatical,
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4- AMOSTRA E  METODOLOGIA

Neste capítulo, explicamos e caracterizamos a amostra utilizada para a realização deste 

trabalho e o tratamento metodológico a que os dados foram submetidos. 

Como já mencionamos na introdução, o nosso trabalho é uma análise do uso da língua 

em situação real de comunicação. Interessa-nos a forma como os enunciados causais com o 

conector  porque  são produzidos  pelos  falantes  do  português,  especialmente  os  do dialeto 

carioca.  Focalizamos a influência de fatores gramaticais, semântico-discursivos que atuam 

nas construções causais nos domínios do conteúdo, epistêmico e dos atos de fala, de forma a 

explicitar as possíveis peculiaridades de cada uma delas  

Da forma como definimos o nosso objeto de estudo, priorizamos a investigação das 

construções causais no seu contexto maior, o texto e é através dele que procuramos verificar 

em que medida aspectos ligados à  organização textual,  à  embalagem da informação e  às 

intenções do falante poderão se refletir na organização dos enunciados causais. Acreditamos 

que, além das restrições que o sistema impõe, os enunciados causais refletem os propósitos do 

falante na interação verbal.

4.1- Amostra

Este estudo se volta para os enunciados causais realizados na modalidade falada do 

português,  representada  pela  variedade  carioca.  Com  o  objetivo  de  obter  dados  que 

representassem as situações reais de uso da língua, analisamos a Amostra Censo 2000 que 

compõe o conjunto de amostras do Programa de Estudos do Uso da Língua - PEUL. Essa 

amostra foi constituída, inicialmente, com o objetivo de permitir a realização de estudos de 

variação e mudança, em especial do tipo tendência (Cf.  PAIVA e DUARTE, 2003). Assim, 

essa amostrada,  gravada entre os anos 1999 a 2001, seguiu as normas de constituição da 
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amostra Censo 80, procurando representar diferentes grupos etários, niveis de escolaridade, 

sexo masculino e feminino e recobrindo, na medida do possível, os diversos bairros do Rio de 

Janeiro.  Comparada à  amostra  Censo 80,  ela  permite  identificar  a  trajetória  de diferentes 

fenômenos de variação no português.

A amostra Censo 2000 é composta de um total de 32 entrevistas sociolingüísticas com 

uma hora  de gravação cada.  Quanto à  variável  idade,  gravaram-se informantes  de quatro 

faixas etárias: 07-14 anos, 15-25 anos, 26-49 anos e acima de 50 anos. Quanto à escolaridade, 

a  amostra é estratificada segundo três níveis distintos, a saber: falantes com até 4 anos de 

escolaridade (Fundamental 1), até oito anos de escolaridade (Fundamental 2) e falantes do 

Ensino Médio (segundo grau). Em cada um desses níveis estão incluídos tanto falantes que já 

concluíram o segmento escolar como falantes que ainda estão cursando.

No quadro I, a seguir, apresentamos a relação dos informantes que integram a Amostra 

Censo 2000: 
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Quadro 1- Amostra Censo 2000

Amostra Censo 2000
Falante Sexo Idade Escolaridade
01-Mca Fem 9 anos Fundamental  1
02-Raf Masc 14 anos Fundamental  1
03-Rom Masc 14 anos Fundamental  2
04-Rob Fem 14 anos Fundamental  2
05-And Masc 21 anos Fundamental  1
06-Ale Masc 19 anos Fundamental  1

07-AdrR Fem 21 anos Fundamental  1
08-Cris Fem 25 anos Fundamental  1
09-Fil Masc 15 anos Fundamental  2
10-Isa Masc 19 anos Fundamental  2
11-Mir Fem 15 anos Fundamental  2
12-And Fem 15 anos Fundamental  2
13-Gla Masc 21 anos Ensino Médio
14-Gil Fem 20 anos Ensino Médio
15-Pat Fem 26 anos Fundamental  1
16-Car Masc 48 anos Fundamental  1
17-Sim Fem 17 anos Fundamental  1
18-Luc Fem 49 anos Fundamental  1
19-Jor Masc 37 anos Fundamental  2
20-Rei Masc 47 anos Fundamental  2
21-Cla Fem 33 anos Fundamental  1
22-Ana Fem 34 anos Fundamental  2
23-Fla Masc 26 anos Ensino Médio
24-Adr Fem 36 anos Ensino Médio
25-Aug Masc 54 anos Fundamental  2
26-Man Masc 51 anos Fundamental  1
27-Zil Fem 69 anos Fundamental  1
28-Ter Fem 69 anos Fundamental  1
29-Ra Masc 67 anos Fundamental  2

30-Mar Fem 61 anos Fundamental  2
31-Tad Masc 50 anos Ensino Médio
32-Euc Fem 55 anos Ensino Médio

A amostra Censo 2000 não pode ser vista como uma representação fiel de uma fala 

mais  espontânea,  em  virtude  da  técnica  adotada  para  a  obtenção  dos  dados,  entrevista 

sociolingüística, que dificilmente permite uma simetria na relação interacional. Ao contrário, 

observa-se um nítido desequilíbrio na distribuição dos turnos de fala e dos papéis discursivos, 

uma vez que o entrevistador atua mais como um controlador dos tópicos discursivos do que 
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como um verdadeiro participante no ato comunicativo. Em função dessas características, essa 

amostra constitui um exemplo do que poderíamos denominar um registro semi-informal.

As entrevistas foram conduzidas de modo a favorecer temas de interesse do falante e 

também promover uma maior diversidade de formas lingüísticas em seu discurso. Para isso, 

contou-se  com  a  diversificação  de  tópicos  de  conversação,  assim  como  perguntas  que 

permitiram elicitar  formas  menos  freqüentes,  com o  objetivo  de  obter  uma  variedade  de 

fenômenos  lingüísticos  como  também uma  linguagem menos  controlada.  Na  análise  das 

entrevistas verificamos que o falante expõe seus sentimentos, idéias, dá informações e faz 

julgamentos em relação aos assuntos abordados. Em virtude dessa atitudes comunicativas, 

verifica-se que o falante se vale de diferentes tipos textuais  que vão se distribuindo ao longo 

da entrevista. 

2.2 – Metodologia

Num primeiro momento da nossa análise, coletamos todas as ocorrências do elemento 

porque nas 32 entrevistas da Amostra Censo 2000. Essa coleta foi operacionalizada através de 

um programa de concordância (ConcApp) que, nos forneceu, além da listagem do elemento 

porque em cada entrevista, o contexto mais amplo (contexto à esquerda e contexto à direita) 

em que esse elemento se situa. O programa totalizou 1415 coorrências do elemento porque na 

amostra

A partir dessa primeira listagem, procedemos a uma análise qualitativa que buscou 

distinguir os usos de  porque como conector de duas orações e seu uso como elemento de 

ligação  entre  segmentos  discursivos  maiores  (Cf.  PAIVA, 1995).  A  partir  da  análise  do 

contextos  selecionadas  pelo  programa,  identificamos  546  ocorrências  de  porque em 

combinações interfrásticas (conector), 470 ocorrências deste elemento estabelecendo relações 

49



entre porções textuais, funcionando mais especificamente como marcador discursivo. Como 

ponto de partida, descartamos o que denominamos “outros usos” de porque que, a nosso ver, 

colocam outros problemas de análise.  Assim, eliminamos da análise todas as ocorrências de 

aftherthought, adendo nos termos de Paiva (1991), porque retórico e porque que explica não 

propriamente  um  efeito  mais  sim  uma  outra  relação  semântica.  Por  problemas  de 

identificabilidade do contexto, foram excluídos trechos interrompidos e de hesitação.  

Embora tenhamos quantificado o uso de  porque como marcador discursivo, o nosso 

objetivo  central,  como  colocado  na  introdução,  são  as  construções  com  porque nos  três 

domínios (referencial,  epistêmico e  atos de fala),  os usos considerados como de conector 

interfrásico. Esses dados foram submetidos a uma análise quantitativa mais fina, utilizando os 

métodos da Teoria da Variação, com o objetivo de identificar as propriedades envolvidas nos 

três  tipos  de  construções  causais.  Assim,  propusemos  um  conjunto  bastante  extenso  de 

propriedades formais, semânticas e discursivas envolvidas na codificação dessas construções. 

Essas propriedades foram analisadas em termos de grupos de fatores que procuram apreender 

os diversos aspectos do objeto em análise. Muitos desses grupos de fatores foram analisados 

separadamente para a oração núcleo e para a oração causal. Muitos desses grupos de fatores já 

foram examinados em outros estudos sobre orações causais (PAIVA, 1991; NEVES, 1999, 

2001),  como  também  em  outros  estudos  sobre  outros  tipos  de  relação  proposicional 

(GRYNER, 1990; BRAGA, 1999; PEREIRA, 1999; LIMA HERNANDES, 1998, 2003). 

 No nível sintático-semântico, consideramos os grupos de fatores forma de realização, 

correferencialidade e animacidade do sujeito das orações interligadas, a forma de esquema 

modo-temporal dos verbos das duas orações, tipo semântico do verbo da oração causal e da 

oração núcleo. No nível discursivo, analisamos o status informacional das duas orações e a 

realização explícita de um elemento de modalização em cada uma delas. São considerados, 
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também, a disposição sintagmática das orações que compõem o período e o tipo de texto em 

que elas ocorrem. 

Alguns  dos  procedimentos  analíticos  do  modelo  variacionista,  constituíram  o 

instrumental mais para alcançar o objetivo de identificar as possíveis particularidades de cada 

tipo de construção causal e os contextos mais pertinentes para a ocorrência de cada uma delas, 

por permitirem um tratamento mais preciso de fenômenos multivariáveis, ou seja, associados 

a  diversas  motivações.  Além  disso,  esse  tratamento  se  mostra  bastante  adequado  para 

fenômenos  em que  pressupomos  um  continuum que  só  pode  ser  definido  em termos  de 

freqüência.  Dessa  forma,  para  a  quantificação  dos  dados,  utilizamos  o  programa 

computacional GOLDVARB 2001 (ROBINSON e TAGLIAMONTE, 2001). Dada a própria 

natureza do fenômeno analisado, em que não se pode falar de uma variação no sentido mais 

estrito,  nos  restringimos à  análise  da distribuição  dos  dados em relação a  cada fator.  As 

freqüências  foram  obtidas  mediante  a  criação  de  arquivos  de  células  que  nos  permitem 

verificar o paralelismo ou não paralelismo da distribuição para os três tipos de construções 

causais. Em todas as rodadas realizadas, os tipos de construção causal foram tomados como 

valor  de  aplicação.  Em alguns casos,  fez-se  necessário  verificar  o  cruzamento  entre  dois 

grupos de fatores, o que se tornou possível graças à função Crosstab do programa.  Essa 

função gera tabelas de contingência que mostram de forma mais clara a forma como duas 

propriedades intervêm na organização das construções causais que, em que, necessariamente, 

têm de ser consideradas tanto as caracteristicas da oração causal como da oração núcleo.

Os resultados obtidos nessas análises estatísticas são discutidos no capítulo 5, em que 

mostramos  que  alguns  grupos  de  fatores  podem  constituir  propriedades  distintivas  mais 

pertinentes do que outros.
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5-  DISTRIBUIÇÃO  E  PROPRIEDADES  DAS  CONSTRUÇÕES  CAUSAIS  COM 

PORQUE 

Neste capítulo analisamos os tipos de enunciados causais focalizados neste estudo à 

luz das propriedades já especificadas no capitulo sobre metodologia. Como já explicitamos na 

introdução, o nosso objetivo principal é identificar os aspectos que especificam as diferentes 

construções causais, de acordo com o domínio em que elas se inserem (conteúdo, epistêmico 

e ato de fala, conforme proposto por  Sweetser, 1990) e retomado em Dancygier e Sweetser 

(2000). Para isso, focalizamos um conjunto de grupos de fatores que envolvem propriedades 

ligadas ao sujeito (como a correferencialidade, a animacidade e a explicitude), ao verbo (o 

esquema  modo-temporal  e  aspectos  semânticos  do  verbo),  discursivos  (como  o  status 

informacional e  a modalização) e o tipo de texto,  de forma a estabelecer critérios para a 

distinção dos usos de porque nos três domínios.

Antes de passar a essa análise,  tecemos algumas considerações sobre os diferentes 

usos de  porque no discurso oral, a fim de salientar, como já mostrou Paiva (1995), que a 

multifuncionalidade desse elemento supera largamente seu papel na conexão de orações. 

5.1 - Visão geral dos diferentes usos de porque 

Como já foi destacado no capítulo sobre a relação de causalidade, Sweetser (1990) e, 

Dancygier e Sweetser (2000) propõem que a relação condicional (na qual se insere a relação 

causal) pode se estabelecer em três domínios distintos, quais sejam: domínio do conteúdo, 

domínio epistêmico e domínio dos atos de fala.  Retomando aqui essa distinção, podemos 

dizer que, no domínio do conteúdo, a relação de causalidade se estabelece entre eventos ou 

fatos do mundo real, como mostra o exemplo a seguir:
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                              (22) E: Aí você quis ficá com?
F: Eu fiquei com a minha tia porque ela se mudou pra lá, pra vendê o 
apartamento da minha vó porque tava vazio, aí ela vai morá aqui de 
novo.
E: Ah sim só enquanto vendia.
F: É. Aí ela vai morá no condomínio de cima

No exemplo (22), a oração causal (“porque ela se mudou prá lá) apresenta o ponto de 

origem do fato apresentado na oração efeito ter ficado com a tia.. 

No domínio epistêmico, a relação de causalidade se sustenta em uma inferência/crença 

possibilitada pela constatação de um fato. Constitui mais propriamente uma conclusão, como 

exemplica o  trecho (23):

                   (23) E: Madureira foi o que eu peguei. Você acha  que  meninos e 
meninas, devem ser educados da mesma forma ou ter uma maneira, 
tem que ter uma maneira diferente pra educar os dois.
F: Ah! lá em casa minha mãe acha- tem uma maneira diferente, solta  
mais o meu  irmão porque ele é homem “Aí né? pode ficá mais tempo 
do que eu, ele é homem você é mulhé, não pode” que não sei o quê aí 
eu  acho  que  as  mães  sempre  soltam  os  meninos  mais  do  que  as 
meninas. 

No exemplo (23), a relação se estabelece no domínio epistêmico na qual o falante parte 

de uma prova material (“porque ele é homem”) para extrair a conclusão de que a mãe educa o 

filho de uma forma diferente, dando-lhe mais liberdade.

No domínio dos atos de fala, a oração introduzida por porque justifica um ato de fala

realizado pelo locutor, exemplificado no trecho abaixo: 

                      (24) E: Então o senhor teve um pouco de dificuldade prá se acostumá lá,   
                                    né?

F: Tive, tive, eu levei, olha que eu levei 30 e poucos dias eu não me 
adaptei mesmo. Mas vô te falá agora do amor de um brasileiro por um 
por  um  outro  brasileiro.  Quando  você  encontra  um  brasileiro  na 
Europa é uma coisa maravilhosa! Ele qué sabê como é nós...Você é de 
onde? ah, eu sou do Maranhão, ah, do Maranhão e tudo, você é de 
onde, do Rio, cê é de onde? encontrei um de Bauru, cê é de onde? 
olha, esse de Bauru foi muito gozado. Nós estávamos saindo de Itália 
porque era decisão da Copa do Mundo de 94  e nós íamos disputá com 
a Itália, aí eu disse pro meu genro: ó, Roberto, vamo saí porque isso 
vai sê uma guerra, eles vão descobri que nós somos brasileiros e nós 
vamos passá maus bocados, vamos saí daqui e nós fomos prá Suíça. 
(Amostra Censo 2000, T 29)
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No exemplo (24),  a oração introduzida pelo conector porque (“porque isso vai sê uma 

guerra”)  não exprime uma causa,  nem um motivo para o  estado de coisas enunciado na 

oração núcleo, mas justifica o fato do locutor/ falante  dar uma ordem na oração matriz: (eu 

digo/  eu  ordeno)  “ó,  Roberto,  vamo saí”.  Ao  justificar  a  ordem,  o  locutor  atenua  o  ato 

imperativo e cria maiores condições para a sua aceitação. 

Como discutimos  no  capítulo  3,  de  forma semelhante  ao  que  ocorre  em  algumas 

línguas  que  utilizam  um  mesmo  morfema  como  mecanismo  para  a  subordinação  e 

coordenação (THOMPSON & LONGACRE, 1985, p.175),  o  conector porque do português, 

pode ser utilizado para explicitar relações em níveis distintos, que envolvem maior ou menor 

subjetividade  por  parte  do  locutor.  Entretanto,  como  já  destacamos  no  capítulo  2,  a 

ambigüidade desse elemento não se restringe à sua função conectora de orações, pois, assim 

como outros  conectores  ele  pode  ser  utilizado igualmente  para  estabelecer  relações  entre 

partes maiores do discurso. 

Dentre os múltiplos empregos do porque no discurso oral, pode ser destacado um uso 

bastante aproximado do que poderíamos denominar um marcador discursivo. Como mostra 

Paiva (1995), no discurso oral, o elemento porque pode ter uma função retroativa, uma função 

projetiva  ou  estabelecer  uma  subordinação  à  interação  verbal.  O  exemplo  a  seguir  é 

ilustrativo:       

      (25) E: Hum-hum. Ou seja, a senhora acha que as pessoas estão se estão      
             perdendo o seu interior ?

F: Ah, estão...  Muitos é...  é  por sobrevivência,  né? outros já é por 
poder aquisitivo né que nem essa garotada, querem andar bem vestido, 
querem andar bem calçado, querem ir pros bares, muitas vezes os pais 
não  tem condição né  de sustentar isso e eles vão procurar éassaltar, 
vão  procurar  se  envolver  com  tóxico  é...  é  o  que  tá  trazendo  a 
violência.
E: Hum-hum. E a senhora acha que que a senhora considera  a fome 
como um outro tipo de violência ?
F: É uma violência grave. 
E: E qual a senhora acha que é a pior violência que o ser humano pode 
praticar ?
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F:  Violência  que  o  ser  humano  pode  praticar  tirar  a  vida  do  do 
semelhante  porque a fome se alguém bater na porta da gente pedindo 
um  alimento,  a  gente  mesmo  tendo  pouco,  sempre  divide  um 
pouquinho, dá um pouquinho. Mas, tirar a vida num tem como depois 
a gente devolver. (Amostra Censo 2000, T 30)

O  trecho  acima  se  insere  num  discurso  mais  amplo  sobre  violência,  um  tópico 

abordado durante a entrevista. O falante, questionado se a fome poderia representar um tipo 

de violência, posiciona-se em relação a outra violência que considera maior, “tirar a vida”. O 

segmento introduzido por porque introduz o tópico fome para justificar a sua opinião sobre o 

assunto abordado, pois, para o falante, a fome não é motivo para a violência e depois retroage 

ao discurso anterior, reiterando suas convicções sobre tirar a vida de outros.

Outro  uso  bastante  especial  de  porque,  e  com uma freqüência  razoável  no  nosso 

corpus, ocorre quando esse elemento explica uma outra relação semântica. O trecho a seguir 

exemplifica esse caso:

                            (26) E: E você acha que o governo não tá fazendo nada?
F: Eu num vejo não.  O que tem de criança na rua na Marquês de 
Abrantes  por  exemplo  vinte  e  quatro  horas  do  dia  tem criança  te 
criança que é maior do que eu, né? eu tenho um metro e sessenta, 
chega um menor de idade maior de tamanho, né? é porque eu digo 
“maiores de rua”, né? que eu chamo porque é muito maior do que eu – 
e me “acoua”, tenta me extorqui dinheiro, né? e... e eu num posso fazê 
nada, porque ele é menor de idade, eu num posso nem me defendê e 
se ele me dé um tapa, se ele me agredi eu num posso nem me defendê,  
porque ele é menor de idade. (Amostra Censo 2000, T 24)

No trecho acima, a oração “porque ele é menor de idade” não explica apenas a oração 

antecedente, mas todo o complexo oracional que antecede a oração causal, neste caso uma 

relação semântica de condicionalidade (“se ele me dé um tapa, se ele me agredi eu num posso  

nem me defendê,  porque ele  é menor de idade”).  Verificamos que o complexo oracional 

composto por uma oração núcleo (“eu num posso nem me defendê”) e duas orações satélites 

(“se ele me dé um tapa, se ele me agredi”) está relacionado a uma única oração causal. 
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Um dos objetivos deste trabalho foi o de verificar a distribuição dos diferentes usos de 

porque no discurso oral,  a fim de mostrar sua extensão como elemento de conexão entre 

orações. A amostra analisada, composta por 32 entrevistas da Amostra Censo 2000, forneceu 

um total de 1016 ocorrências de  porque. Deste total  interessa-nos destacar as ocorrências 

desse elemento como conector e marcador discursivo, distribuídos da seguinte forma:

Tabela 1 - Distribuição dos dados na amostra

Tipo de porque Freqüência
Conector domínio do conteúdo 417 =  41.05%
Conector domínio epistêmico 104 =  10.24%
Conector domínio dos atos de fala   25 =  2.46% 
Discursivo 470 =  46,25%
Total 1016

A tabela  1  evidencia  uma  distribuição  bastante  desigual  no  uso  de  porque como 

conector  nos  três  domínios  da  relação de  causalidade:  do  total  de  dados  de  porque,  417 

(41,05%) realizam uma relação causal no domínio do conteúdo, ou seja, a relação causal se 

estabelece  entre  fatos  ou  eventos  do  mundo real.  Segue-se  o  uso  de  porque no  domínio 

epistêmico, representando 10,24% do total de dados. As causais ligadas a um ato de fala são 

as menos freqüentes (apenas 2,46%), o que pode refletir, em grande parte, a própria natureza 

da  amostra  examinada,  qual  seja  entrevistas,  contexto  que  favorece  um  discurso  mais 

monológico. A grande maioria dos dados de atos de fala foram coletados principalmente em 

discurso reportado. 

Observa-se, no entanto, uma distribuição bastante equilibrada de  porque conector e 

porque marcador  discursivo,  com valores  percentuais  que  não  chegam a  se  distinguir  de 

forma  significativa  (41,05%  e  46,25%,  respectivamente).  Essa  proximidade  pode  ser 

indicativa  da  importância  do  elemento  porque não  apenas  na  conexão  de  orações,  mas 

também na conexão e organização de partes do discurso. Apesar  da  importância  dessa 
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questão, ela não será aprofundada neste trabalho, visto que nos concentramos apenas no uso 

do conector.

Na  seção  seguinte,  discutimos  os  resultados  obtidos  na  análise  das  diversas 

propriedades das construções causais, concentrando-nos, como já foi explicitado no capítulo 

anterior, nos dados referentes ao uso de porque como conector de orações.  A fim de facilitar 

a exposição dos resultados e a identificação das possíveis particularidades de cada tipo de 

construção causal, tratamos separadamente as propriedades referentes ao sujeito das orações, 

as propriedades relativas ao verbo e as propriedades relativas ao enunciado causal como um 

todo. 

5.2 – Propriedades ligadas ao sujeito 

O  objetivo  desta  seção  é  discutir  os  aspectos  relacionados  à  explicitude  e  à 

correferencialidade entre sujeitos, parâmetros freqüentemente apontados como relevantes para 

a mensuração do grau de integração das orações. A hipótese que subjaz é a de que a maior 

identidade  entre  sujeitos,  assim  como  sua  omissão,  sinalizam  maior  vinculação  sintática 

(LEHMANN, 1988; HAIMAN e THOMPSON, 1984; BRAGA, 1995); sujeitos distintos e 

não  correferenciais,  ao  contrário,  sinalizam  menor  integração  entre  duas  orações. 

Transportando tal hipótese para os tipos de construção causal, podemos esperar que as causais 

no  domínio  do  conteúdo,  normalmente  consideradas  hipotáticas,  apresentem propriedades 

indicativas de maior integração do que as causais no domínio epistêmico e no domínio dos 

atos de fala.
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5.2.1 – Correferencialidade do sujeito das orações 

As  construções  causais  podem  codificar  estados  de  coisas  atribuídos  ao  mesmo 

referente sujeito ou a referentes distintos, como ilustram os exemplos (27) e (28): 

                             (27) Eu- elas estudam na minha classe, a Catarina estuda em outra  classe 
                                     mas no mesmo ano e a Joy, ela... ela... ela é do outro ano  porque ela é  
                                    mais velha que a gente. Só que ela é minha amiga, né?  

(Amostra Censo 2000, T 01)

                              (28) E: Como é que foi? Pode contá. vozes ao fundo
F: Eu nem passei pela porta, pulei a janela mesmo, porque meus 
irmão tava lá fora.
E: Ali, tudo perto da sua casa?
F: Perto da minha casa. Aí vieram me falá que ele tava lá do outro 
lado  do bloco, aí eu fui e atravessei assim mesmo, e os tiro trocando 
pra lá e  pra cá. (Amostra Censo 2000, T 07)

A tabela 2,  abaixo,  apresenta a distribuição dos três tipos de construção causal de 

acordo com a identidade de referência do sujeito das orações núcleo e causal.

Tabela 2 – Correferencialidade do sujeito das orações núcleo e causal

Segundo os resultados da tabela 2, as orações causais nos três domínios (conteúdo, 

epistêmico e de ato de fala) apresentam uma distribuição semelhante no que diz respeito à 

identidade  do  sujeito.  Todas  apresentam,  preferencialmente,  sujeitos  gramaticais  distintos 

(59%,  para as de conteúdo, 63%, para as epistêmicas e 56%, para as causais de ato de fala). 

Nesse sentido, confirma-se o que já foi apresentado em outros trabalhos sobre as orações com 

porque. Como já mostra Paiva (2000, p.159), nas orações introduzidas pelo conector porque 

predomina a ocorrência de sujeitos diferentes. 

Correferencialidade
do  sujeito

Conteúdo Epistêmico Ato de fala

Sujeitos correferentes 171 = 41% 38 = 37% 11 = 44%
Sujeitos não correferentes 246 = 59% 66 = 63% 14 = 56%
Total 417 104 25
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Apesar da distribuição similar dos três tipos de construção causal, é interessante notar, 

no  entanto,  uma particularidade  das  construções  causais  no domínio epistêmico.  Embora, 

assim como as demais, elas relacionem duas orações com sujeitos referencialmente distintos, 

distinguem-se das demais construções por apresentar um intervalo sensivelmente maior entre 

as freqüências para sujeito  não correferencial  (63%) e sujeito correferencial  (37%). Essa 

particularidade pode estar ligada à própria natureza da relação causal epistêmica. Trata-se de 

uma construção causal em que está envolvido, por um lado, um estado de coisas que pode ser 

comprovado e uma conclusão de que, na maioria das vezes, não pode ser tomada como uma 

conseqüência necessária desse estado de coisas. 

5.2.2 – Explicitude do sujeito

A forma de realização do sujeito é também um dos grupos de fatores selecionados para 

a investigação das características formais das construções causais nos diferentes domínios. A 

realização  fonética  ou  ausência  do  sujeito  é  um  parâmetro  recorrente  em  trabalhos  que 

buscam identificar o estatuto sintático das orações complexas, tanto das adverbiais  (PAIVA 

2000, 2005; BRAGA, 1995; BRAGA e NEVES, 1998; DIAS, 2001, 2003; MARTELOTTA, 

2003; GÓRSKY, 2003) como das orações denominadas subordinadas integrantes (CEZÁRIO, 

2001, 2004; CEZÁRIO, ET AL, 1996).

O Corpus analisado permitiu arrolar um número bastante extenso de formas diferentes 

de realização do sujeito, conforme os exemplos a seguir:

- Sintagma nominal pleno

                           (29) E: Eles tão viajando ou você?
F: Não, eu viajo, eles viajam- eles não viajam, porque assim se eles 
um dia  forem viajá,  falo  assim,  um...A minha mãe nunca viajou,  
quando o meu pai  viaja,  porque  o meu pai só  viaja  pra  é,  essas  
coisas,  né?  comércio  internacional,  tem  que  i  lá,  e...aí  tem  que, 
entendeu?    (Amostra Censo 2000, T 01)
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- Anáfora pronominal

                           (30) Eu elas estudam na minha classe, a Catarina estuda em outra classe 
mesmo ano e a Joy, ela... ela...  ela é do outro ano porque ela é mais 
velha que a gente, só que ela é minha amiga, né? 
(Amostra Censo 2000, T 01)

- Anáfora zero

                            (31) E: Você pratica esporte?
F:  Não,  praticava.  Eu  lutava  “jiu-jitsu”.  Já  tem um tempo  que  eu 
cheguei a fazê no Espigão.
E: Sério. Quanto tempo... você ficou? F: Só: ...  acho que chegou a 
noves meses por aí, só que Ø acabô porque deu problema e aí acabô. 
Acho que  todo  mundo saiu.  Mas  acho que  todo mundo vai  voltá. 
(Amostra Censo 2000, T 01) 

Ainda bastante freqüentes são os sujeitos indeterminados (referência indefinida) e as 

orações sem sujeito, estruturas com verbo impessoal, tanto nas orações núcleos, como nas 

orações causais, conforme ilustram os exemplos (31) e (32):   

      (32) E: E o que que você acha da das- da vida num... condomínio? 
F: Ah... a vida é boa, diferente de quem mora  em apartamento  
porque você pode ficar mais solto... (Amostra Censo 2000, T 09)

 

      (33) E: Nossa Senhora! riso e Por que que você jogô de goleiro dessa vez?
  F: Joguei porque não tinha ninguém pra botá ali, a gente queria saí,  
  mas não tinha... ninguém queria entrá. E brincadeira, tinha tre......  

éramos três, tendeu? (Amostra Censo 2000, T 16)

Na tabela 3, a seguir, podemos observar a distribuição dos três tipos de construção 

causal de acordo com a forma de realização do sujeito da oração causal14:

Tabela 3 – Forma de realização do sujeito na oração causal 

Realização do sujeito Conteúdo Epistêmico Ato de fala
Sintagma Nominal 81 = 21% 29 = 31% 5 = 20%
Anáfora pronominal 214 = 56% 42 = 44% 14 = 56%
Anáfora zero 89 = 23% 24 = 25% 6 = 24%
Total 384 95 25

14 Na quantificação dos dados do tipo de sujeito, excluímos os dados de sujeito indeterminado e de oração sem 
sujeito, o que explica a redução do total de dados observados na tabela 4 (504 dados) e na tabela 5 (526 dados), 
em relação à tabela 1 (546 dados).
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As estatísticas da tabela 3 mostram uma distribuição semelhante dos diferentes tipos 

de sujeitos nos três tipos de construções causais. Em todas elas predomina a realização do 

sujeito na forma de anáfora pronominal (56%, 44%, 56%), correspondendo a uma média de 

50%  do  total  de  dados  em  cada  domínio.  O  restante  dos  dados  se  distribui  quase 

uniformemente entre a realização do sujeito na forma de um sintagma nominal pleno (21%, 

31%, 20%) e na forma de anáfora zero (23%, 25%, 24%). 

Há  uma  possibilidade  que  esse  resultado  esteja  refletindo  propriedades  da  língua 

falada, na qual observamos uma enorme tendência de preenchimento do sujeito por pronomes. 

Portanto, uma generalização dessa proposta exigiria uma comparação com dados da língua 

escrita.

A tendência à predominância de sujeito pronominal pôde ser verificada igualmente no 

que se refere à oração núcleo, como mostra a tabela 4:

Tabela 4 – Forma de realização do sujeito na oração núcleo

Realização do sujeito Conteúdo Epistêmico Ato de fala
Sintagma nominal  46 = 11% 17 = 17% 1 = 4%
Anáfora pronominal 226 = 57% 56 = 57% 13 = 52%
Anáfora zero 130 = 32% 26 = 26% 11 = 44%
Total 402 99 25

.

Segundo os resultados da tabela 4,  assim como ocorre com as orações causais,  as 

orações núcleo apresentam uma distribuição semelhante dos diferentes tipos de sujeito nos 

três  domínios:  embora  a  forma  de  realização  do  sujeito  seja  variável,  todas  as  orações 

apresentam um predomínio de anáfora pronominal (57%, 57%, 52%). 

Pode ser observado um paralelismo na distribuição dos dados nas orações de conteúdo 

e  nas  epistêmicas  em  relação  aos  sujeitos  na  forma  de  anáfora  zero  (32%,  26%)  e  na 

realização do sujeito na forma de um sintagma nominal pleno (11%, 17%).  Apenas para as 

causais  no domínio de atos  de fala  verifica-se  uma distribuição diferente  em relação aos 

61



mesmos tipos de sujeito, ou seja, 44%  de sujeitos na forma de anáfora zero e 4% de sujeito 

na forma de um sintagma nominal pleno. 

A análise da correlação entre os diferentes tipos de sujeito nos três domínios confirma 

os resultados de Paiva (2000, p.159) quanto aos aspectos formais das construções causais com 

o conector porque: o predomínio de sujeitos explícitos em ambas as orações, seja na forma de 

anáfora pronominal, seja na forma de um sintagma nominal pleno. 

5.2.3 – Animacidade do sujeito da oração causal e da oração núcleo

A importância da análise desta propriedade se justifica em diferentes trabalhos que 

buscam identificar a natureza dos elementos que compõem a organização sintagmática das 

orações complexas (NEVES, 1999, p.85).

Na  análise  da  transitividade  proposta  por  Hopper  &  Thompson  (1980),  algumas 

propriedades  ligadas  ao  sujeito  como  volição  (o  participante/sujeito  age,  ou  não, 

intencionalmente) e agentividade (o participante transfere a ação) são tomados em conjunto 

para determinar o grau de transitividade da sentença, que vai de um grau mais baixo (low) ao 

mais alto (high) grau.

Para  Dik  (1989),  por  exemplo,  o  exame  da  natureza  das  predicações  permite 

identificar as funções semânticas dos argumentos que ocupam as posições argumentais dos 

predicadores nucleares, importantes na definição dos papéis das entidades dentro dos estados 

de coisas (p.100).

Assim, para o autor, as funções semânticas do primeiro argumento (sujeito) podem ser 

do tipo agente (a entidade controla a ação – João estava lendo o livro); positioner (a entidade 

controla  uma  posição  –  João  manteve  o  dinheiro  na  carteira);  força  (a  entidade  não 

controladora  que  impulsiona  um processo  –  O terremoto  moveu a  rocha);  processado (a 
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entidade sofre o processo – A rocha se moveu) e zero ( a entidade envolvida em um estado – 

A xícara estava na mesa) (DIK, op. cit., p.101). 

Neste  trabalho,  optamos  por  classificar  a  animacidade  do  sujeito  através  de  uma 

combinação de traços que abarcam algumas propriedades importantes, como os acima citados. 

Assim,  identificamos  segundo  a  combinação  de  traços  [+  animado  +  humano]  o  sujeito 

representado  especificamente  por  seres  humanos,  aos  quais,  nos  termos  de  Hopper  & 

Thompson (1980),  podemos atribuir  características  de [±]  agentividade  e  [±]  volição,  ou, 

segundo Dik (1989), assumem papéis semânticos de agente e experienciador, como mostra o 

exemplo (34):

 (34) E: É, e... lá em Iraj... aqui na Tijuca, o senhor prefere aqui ou lá em  
        Irajá?
        F: Pra morar?
        E: É.
         F: É... prefiro aqui, né? porque aliás esse tempo que eu tô aqui eu me 
        acostumei mais aqui do que lá. (Amostra Censo 2000, T 25)

A  categoria  [+  animado,  -  humano]  é  atribuída  especificamente  a  sujeitos  que 

representam animais. O exemplo (35) ilustra esse tipo de ocorrência:

(35) Então eu acho que se as pessoas tivessem essa consciência, não taria 
acontecendo o que está acontecendo agora. Você chega ali no Aterro 
do Flamengo, eu já vi pit-bull solto, tanto que  o meu cachorro não 
sai,  não  vai  pro  Aterro  mas  não  vai  mesmo,  sabe,  porque  ele é  
pequeno, se um pit-bull se atracá com ele eu vou me atracá com o pit-
bull, porque eu não vou deixá o cachorro- então eu vou ficá- ele vai 
acabá comigo mas num vai acabá com ele. (Amostra Censo 2000,
T 24)

Classificamos  com  os  traços  [-  animado,  -  humano]  os  sujeitos  que  representam 

objetos (concretos), como na oração núcleo em (36).

(36) Pra segurança não tem dinheiro, né. Então pra muitas coisas não tem 
dinheiro. Os hospitais da prefeitura tão caindo, as escolas tão 
caindo... porque não tem dinheiro. Mas pra rebocá carro tem dinheiro, 
porque cê vai no depósito tá cheio de carro lá dentro. Qué dizê, então 
eu... é ruim, né? porque cê vai dá crédito a quem? 
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Foram identificados como [+ abstrato] os sujeitos que representam idéias, sentimentos, 

pensamentos, conceitos, entre outros. No exemplo (37), abaixo, o sujeito da oração causal (“a 

preguiça”) representa um sentimento. Já na oração núcleo o sujeito (“A melhor solução”) 

representa uma idéia. 

                           (37) F: Boné eu só uso em casa porque eu... odeio boné mas quando eu 
acordo a melhor solução é boné. A melhor solução é boné, porque a  

                                  preguiça de pentear o cabelo é maior.  (Amostra Censo 2000, T 09)

Os resultados apresentados na tabela 5 se referem à distribuição dos três tipos de construção 

causal de acordo com a animacidade do sujeito da oração causal.

Tabela 5 – Animacidade do sujeito da oração causal

Animacidade do sujeito Conteúdo Epistêmico Ato de fala
+ animado + humano 280 = 73% 63 = 66% 16 = 64%
+ animado – humano     7 = 2%   0 = 0 %   0 = 0 %
- animado – humano   43 = 11% 14 = 15%   7 = 28%
+ abstrato   53 = 14% 19 = 19%   2 = 8%
Total 402 96 25

Segundo os resultados da tabela 5, as orações causais nos três domínios (conteúdo, 

epistêmico e de ato de fala) apresentam uma distribuição semelhante no que diz respeito à 

animacidade do sujeito. Todas apresentam, preferencialmente, sujeitos com traço [+ animado 

+ humano], (73%, 66%, 64%). Em segundo lugar, aparecem os sujeitos do tipo [– animado – 

humano] e os demais tipos são bastante escassos.

Como já  verificamos  acima  em relação  às  outras  propriedades  ligadas  ao  sujeito, 

podemos observar um paralelismo na distribuição dos dados nas orações de conteúdo e nas 

epistêmicas em relação ao traço [+ abstrato], cuja freqüência corresponde a 14%, 19%, e ao 

traço [– animado – humano] com freqüência igual a 11%, 15%. 
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Apenas  para  as  causais  no  domínio  de  atos  de  fala  verifica-se  uma  distribuição 

diferente em relação aos mesmos tipos de traços, ou seja, apresentam  uma maior tendência a 

codificarem sujeitos com traços [– animado – humano], correspondendo a 28% dos dados e 

apenas  8%  de freqüência de sujeitos com traço [+ abstrato].

No  entanto,  é  importante  notar  a  baixíssima  incidência  de  sujeitos  com  o  traço 

[+ animado – humano], representando apenas 2% do total de dados para esse grupo de fatores.

A predominância de sujeitos humanos na oração causal parece ser uma decorrência natural da 

própria natureza da oração causal, que, numa definição mais estrita, implica controle. Ou seja, 

uma causa é um estado de coisas realizado com a intenção de provocar um efeito ou uma 

mudança  de  estado.  Os  sujeitos  [+  animado]  são  os  que  mais  naturalmente  propiciam a 

atualização desse traço de controle.

Os números da tabela 6, a seguir, apresentam os dados da correlação animacidade do 

sujeito da oração núcleo nos diferentes tipos de construção causal:

Tabela 6 – Animacidade do sujeito da oração núcleo 

Animacidade do sujeito Conteúdo Epistêmico Ato de fala
+ animado + humano 346 = 87% 86 = 86% 21 = 84%
+ animado – humano     1 = 0,3 %   0 = 0 %   0 = 0 %
- animado – humano   13 = 3%   4 = 4%   2 = 8%
+ abstrato   39 = 9,7 % 10 = 10%   2 = 8%
Total 399 96 25

Os resultados estatísticos da tabela 6 apontam uma distribuição bastante semelhante 

das construções causais nos três domínios. Assim, como ocorre na análise da oração causal 

acima,  a  oração  núcleo  codifica  preferencialmente  sujeitos  com os  traços  [+  animado  + 

humano], (87%, 86%, 84%). Entretanto, diferentemente do que ocorre na oração causal,  na 

oração núcleo se verifica um  paralelismo na distribuição dos dados nos três tipos de orações 
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causais: [+ animado – humano] (0,3%, 0%, 0%);  [– animado – humano] (3%, 4%, 8%);  [+ 

abstrato]  (9,7%, 10%, 8%).

Do que vimos até aqui, os três tipos de construção causal analisados partilham diversas 

propriedades relacionadas ao sujeito das orações causal e núcleo. Portanto, desse ponto de 

vista, é difícil fazer uma distinção entre eles, não havendo evidências de que se insiram em 

pontos diferentes de um continuum de integração sintática.

5.3- Propriedades ligadas ao verbo

5.3.1- Esquema modo temporal

Como já foi mostrado por outros autores (PAIVA, 1991;  NEVES, 1999; CAMPOS, 

1999),  nas  construções  causais,  tanto  a  oração  núcleo  como a  oração  satélite  (a  causal) 

admitem uma grande variedade de formas verbais, como ilustram os exemplos abaixo, que 

não esgotam todas as possibilidades encontradas no corpus analisado. 

                          (38) “F: Ah, dançam bem, umas que tão na última fila porque 
ficaram chateadas, porque dançam mal assim, mais ou menos assim, 
as que tão na primeira fila fazem  melhor, dançam bem.” (T 01)

                          (39) “F:  Não mas a minha mãe não tem sotaque, porque ela veio com 
dezenove anos pra cá, entendeu? Ela não tem, minha mãe...  minha 
mãe... acho que é a única baiana que eu conheço que não tem sotaque, 
falô? “ (Amostra Censo 2000, T 23)

                      (40) “E: Mas aí não é culpa dele, né?!
F:  Então não  é culpa dele,  porque  ele  sempre  saía.  Todo jogador 
sempre saía,  então por que- por que agora ele vai tê que ficar lá.” 
(Amostra Censo 2000, T 23)

                     (41) “Acredito que sim porque apesar dos problemas, eles não vão 
abrir mão de um ensino de qualidade, até porque isso só iria aumentá 
os problemas.” (Amostra Censo, 2000, T 02)15

15 Estamos considerando como futuro do presente também as forma de futuro perifrástico construídas a partir do 
tempo presente + infinitivo, como ilustra o exemplo 40)
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                     (42)  “F: Não eu vi, eu vi é... só mostrando no corpo isso aqui que 
adormece. Mas só que eu tava tão nervosa que ele num deixô eu vê. 
Só vi o menino, quando tirô. Num senti nada porque adormece tudo!” 
(Amostra Censo 2000, T 08)

                         (43)  “Olha, eh... maior parte do tempo eu ia mergulhar... porque eu 
também  gosto de  mergulhar  e...  também  ia  pegar  muita  onda..” 
(Amostra Censo 2000, T 09)

Na  tabela  7,  relacionamos  todoas  os  esquemas  modo-temporais  encontrados  na 

amostra  analisada,  assim  como  a  freqüência  de  cada  uma  delas  em  função  do  tipo  de 

construção causal.

Tabela 7 – Esquema modo-temporal de acordo com o tipo de construção causal

Correlação modo-tempo 
(Núcleo / causal)

Conteúdo Epistêmico Ato de fala

Presente /  presente 212 = 51 % 73 = 70 % 14 = 56 %
Presente / perfeito 24 = 6 % 7 = 6,5 % 2  = 8 %
Perfeito / perfeito 46 = 11 % 6 = 5,5 % 1 = 4 %
Perfeito / presente 17 = 4 % 3 = 3 % 0 = 0 %
Futuro pret. / perfeito 2 = 0,5% 0 = 0 % 0 = 0 %
Imperfeito / perfeito 3 = 0,7 % 0 = 0 % 0 = 0 %
Fut. Pret./ fut.subj. 1 = 0,2 % 0 = 0 % 0 = 0 %
Fut. Pret. / presente 15 = 3,5 % 3 = 3 % 2 = 8 %
Imperfeito / imperfeito 21 = 5 % 2 = 2 % 0 = 0 %
Infinitivo / imperfeito 2 =  0,5 % 0 = 0 % 1 = 4 %
Perfeito / imperfeito 34 = 8 % 2 = 2 % 1 = 4 %
Presente / imperfeito 4 = 1 % 2 = 2 % 0 = 0 %
Imperfeito / presente 5 = 1,2 % 1 = 1% 0 = 0 %
Futuro / futuro 6 = 1,4 % 0 = 0 % 0 = 0 %
Infinitivo / presente 6 = 1,5 % 1 = 1% 0 = 0 %
Futuro / presente 8 = 2 % 1 = 1% 0 = 0 %
Presente / futuro pret. 0 = 0 % 2 = 2 % 1 = 4 %
Futuro pret. / imperfeito 1 = 0,2 % 0 = 0 % 0 = 0 %
Presente / futuro 4 = 0,9 % 1 = 1% 1 = 4 %
Imperativo / presente 1 = 0,2 % 0 = 0 % 2 = 8 %
Futuro ind. / futuro pret. 1 = 0,2 % 0 = 0 % 0 = 0 %
Presente ind. / presente subj. 1 = 0,2 % 0 = 0 % 0 = 0 %
Gerúndio / presente 1 = 0,2 % 0 = 0 % 0 = 0 %
Futuro pret. / Futuro pret. 1 = 0,2 % 0 = 0 % 0 = 0 %
Imperativo / futuro 0 = 0% 0 = 0 % 0 = 0 %
Perfeito / futuro pret. 1 = 0,2 % 0 = 0 % 0 = 0 %
Total 417 104 25
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Os  resultados  da  tabela  7  mostram,  claramente,  que,  embora  haja  uma  grande 

variedade de combinações modo-temporais possíveis,  algumas são predominantes e outras 

bastante raras.  Assim, a correlação Presente do indicativo na oração núcleo + Presente do 

indicativo  na  oração  causal  se  destaca  com  índices  importantes  para  os  três  tipos  de 

construções  causais (51%, 70%, 56%). Esses resultados encontram um paralelo no trabalho 

de Neves (1999, p.482), que apresenta uma freqüência equivalente a 60% para esse tipo de 

correlação. No entanto, a distribuição dessa correlação difere um pouco nos três domínios. O 

exemplo (44) mostra esse tipo de correlação:

                              (44) F: Ah... o espanhol é uma língua muito mais fácil também porque ela 
                                  tem muitas palavras parecidas com o português e você também      
                                  assimila muito mais fácil que o inglês. (Amostra Censo 2000, T 09)

Observamos um paralelismo entre as orações de conteúdo e de atos de fala para a 

correlação  presente  do  indicativo  +  presente  do  indicativo,  com  freqüências  que 

correspondem a 51% e 56% respectivamente, o que equivale à metade das ocorrências para 

cada domínio. Já as orações do tipo epistêmico apresentam uma freqüência significativamente 

maior dessa correlação em comparação às demais (70%). Nesse sentido, os nossos resultados 

confirmam o que já foi encontrado, por exemplo, por Neves (2001), Campos (1999). Campos 

(Op.cit.) explica a predominância do presente do indicativo, principalmente na causa como 

uma conseqüência de o presente ser o tempo do comentário. Na sua opinião, a oração causal 

constitui  um comentário.  Além disso,  ela destaca que o presente é o tempo das verdades 

universais,  das generalizações,  o que “o habilita  a expressar situações atemporais  como a 

causa e a conseqüência (p.58.)

Os  resultados  para  a  correlação  modo-temporal  apresentados  acima  podem  estar 

apontando algumas peculiaridades no que diz respeito à distinção das construções causais 

com o conector  porque nos diferentes domínios, pois além de confirmarem o uso do tempo 
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presente nas duas predicações (oração núcleo e oração causal) apontam as orações causais no 

domínio  epistêmico  como  as  que  apresentam  maior  incidência  dessa  correlação  modo-

temporal.  

A correlação pretérito perfeito + pretérito perfeito do indicativo apresenta o segundo 

maior índice de ocorrência dos dados (11%, 5,5%, 4%),  respectivamente para os domínios do 

conteúdo, epistêmico e dos atos de fala), como mostra o exemplo (45). 

                           (45) E: E você não acha que o Romário seja também?
F:  Não o  Romário  em relação  a-a  esse  fato  ele  melhorou,  porque 
chegou a idade ele amadureceu.
(Amostra Censo 2000, T 26)

Nota-se, no entanto, que a distribuição de dados para essa correlação não ocorre de 

forma paralela nos três tipos de construção. As orações do tipo conteúdo possuem a maior 

freqüência desse tipo de correlação. As orações epistêmicas e as de atos de fala, possuem 

freqüências mais próximas.  

Em enunciados causais, como o exemplificado em (45), o aspecto [+ télico] dos dois 

segmentos  da  construção  poderia  situá-los  em alto  grau  de  transitividade,  nos  termos  de 

Hopper & Thompson (1980). Na escala de transitividade proposta pelos autores, orações com 

verbos  [+  perfectivos]  possuem  alto  grau  de  transitividade  e  as  ações  codificadas  são 

percebidas na sua completude16.   Um problema, no entanto, é que, como afirmam os autores, 

a transitividade está associada a fatores discursivos, uma vez que, se não se estabelece uma 

conexão  com  a  função  discursivo-comunicativa,  a  análise  isolada  dos  componentes 

representaria uma relação arbitrária entre si. A maior transitividade de uma oração a associa 

com a função discursiva de figura (foregrounding),  que representa as porções centrais do 

16 Para os autores, a análise da transitividade envolve um conjunto de parâmetros que, combinados entre si, 
conferem  a  oração  diferentes  graus  de  transitividade.  Além  do  aspecto  (±  télico),  outros  parâmetros  são 
componentes  da  transitividade:  participantes,  kinese,  pontualidade,  volição,  agentividade,  modo,  afirmação, 
afetamento e  individuação do objeto. 
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texto, as que formam a estrutura básica17. Portanto, há alguns indícios de que, pelo menos em 

algumas construções com o conector  porque, as duas orações do período complexo podem 

integrar o fio narrativo, desempenhando a função de  foregrounding.  Podemos acrescentar, 

inclusive,  que,  como mostra  Lopes (2004),  em muitos enunciados com  porque,  ambas as 

orações podem constituir uma asserção.

Observamos que, das 26 correlações modo-temporais encontradas na amostra, as duas 

mais produtivas caracterizam-se por apresentar as orações que compõem o enunciado num 

mesmo plano discursivo. Uma interpretação possível é a de que na primeira correlação mais 

produtiva (Presente do indicativo + Presente do indicativo) as duas orações que compõem o 

enunciado  constituem  fundo  (backgrounding),  já  na  segunda  correlação  mais  produtiva 

(pretérito perfeito + pretérito perfeito) ambas constituem figura e integram o fio narrativo. 

Nesse caso, uma grande parte da função dessas orações não resulta do uso do conector em si 

mesmo, mas, ao contrário, decorre de outras propriedades das duas orações relacionadas.

No amplo leque de combinações encontradas, outras sete se destacam em virtude das 

freqüências  e  por  apresentarem planos  discursivos  variáveis.  A terceira  correlação modo-

temporal de maior ocorrência apresenta a combinação presente do indicativo (oração núcleo) 

+ pretérito perfeito (oração causal), como no exemplo (39) acima. A distribuição dos dados se 

dá de forma equilibrada nos três domínios, com freqüências quase idênticas (6%, 6,5%, 8%). 

Diferentemente do que constatamos nas duas correlações anteriores, essa correlação poderia 

estar  indicando  que  as  duas  orações  que  compõem  o  enunciado  se  situam  em  planos 

discursivos  distintos,  ou  seja,  a  oração  núcleo,  que  possui  um  verbo  com  aspecto, 

imperfectivo constitui fundo e a oração causal, cujo verbo tem aspecto perfectivo, representa 

figura.

17 “the foregrounded portions together comprise the backbone or skeleton of the text, forming its basic structure; 
backgrounded  clauses put flesh on the skeleton”( HOPPER & THOMPSON, 1980, p.281)
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A  correlação  pretérito  perfeito  do  indicativo  +  pretérito  imperfeito  do  indicativo 

apresenta uma freqüência um pouco mais relevante apenas para as causais de conteúdo (8%); 

as  causais  epistêmicas  e  as  de  ato  de  fala  apresentando  índices  muito  baixos  dessa 

possibilidade, quais sejam 2%, 4%, respectivamente. Diferentemente do que foi verificado na 

correlação anterior, as funções discursivas das orações apresentam-se invertidas, ou seja, a 

oração núcleo com o verbo perfectivo representa figura e a oração causal com o verbo de 

aspecto perfectivo constitui fundo. 

As  outras  correlações  que  merecem  destaque  em  razão  de  suas  freqüências  se 

identificam  pelo  fato  de  seus  enunciados  serem  constituídos  por  verbos  de  aspecto 

imperfectivo: correlação Futuro do pretérito do indicativo + presente do indicativo (3,5%, 3%, 

8%);  pretérito perfeito do indicativo + presente  do indicativo (4%, 3%, 0%);  presente  do 

indicativo  +  futuro  do  indicativo;  Imperativo  +  presente  do  indicativo  (0,2,  0%,  8%); 

Imperativo + futuro do indicativo (0%, 0%, 4%).

Observamos que a  ocorrência das correlações  que envolvem uma forma verbal  de 

imperativo na oração núcleo ocorre predominantemente em orações do tipo atos de fala, como 

mostra o exemplo (46) abaixo, no qual a oração núcleo com verbo no imperativo ("Ó, entra“) 

expressa  uma ordem dada  pelo  locutor,  e  a  oração  causal,  com o  verbo  no  presente  do 

indicativo (“porque você num conhece aqui)  explica a razão/ motivo da ordem dada: 

                    (46) “Eu ia no portão, meu pai ia atrás de mim. "Ó, entra porque você 
                             num conhece aqui..." (Amostra Censo 2000, T 12)

As demais correlações não se mostram significantes para a análise, por representarem 

menos de 2% de freqüência, e, por estarem, em muitos casos, restritas a apenas uma ou outra 

forma de causalidade.  

Do que vimos até aqui, podemos dizer que, do ponto de vista das correlações modo-

temporais,  não  chega  a  haver  indicações  seguras  da  existência  de  diferentes  processos 
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sintáticos, ou seja, coordenadas explicativas e subordinadas causais. As construções causais 

com  porque nos  diferentes  domínios  partilham  diversas  propriedades  modo-temporais, 

tendendo, principalmente para uma simetria de traços morfológicos do verbo, um traço mais 

característico de dependência. Nesse caso, visto que não se trata de um processo de encaixe, 

elas seriam melhor enquadradas na hipotaxe.

  5.3.2- Tipo semântico do verbo 

Nesta  seção  apresentamos  e  discutimos  os  resultados  relativos  às  propriedades 

semânticas dos verbos do enunciado causal nos domínios do conteúdo, epistêmico e atos de 

fala. Em diversos trabalhos, já foi mostrado que uma parte considerável do comportamento de 

conectores e dos períodos complexos depende em grande parte das propriedades semânticas 

dos verbos nucleares das orações interligadas. Na análise da natureza semântica dos verbos, 

muitos desses trabalhos (BRAGA, 1999; NEVES, 1999; PEREIRA, 1999) tomam como base 

a tipologia dos estados de coisas, proposta por DIK (1989)18, para quem as classes semânticas 

de  verbos  resultam  da  combinação  de  três  traços  semânticos  [dinamismo],  [controle]  e 

[telicidade].

Neste trabalho, adotamos a proposta de Halliday (1985), para quem a questão de uma 

tipologia de verbos se insere na questão mais ampla da transitividade.  Para o autor, na sua 

função  experiencial  ou  ideacional,  a  oração  representa  padrões  da  experiência  que  são 

concebidos em termos de processos: acontecimentos, realizações (doing), sensações (sensing), 

representações  (meaning),  relações  (being),  transformações  (becoming).  A  oração  é  vista 

como um instrumento capaz de impor ordem no fluxo de eventos. O sistema gramatical pelo 

18 Estado de coisas é termo usado por DIK para se referir ao que é expresso pela predicação, formado de um 
predicado (um verbo) a que se associa um conjunto de termos. Quando o estado de coisas é não-dinâmico, ou 
seja, não envolve qualquer mudança, ele é denominado situação. Os estados de coisa dinâmicos, que envolvem a 
transição de uma situação a outra, são denominados eventos.        
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qual se alcança esses propósitos de comunicação é a transitividade. Esse sistema constrói o 

mundo da experiência dentro de um conjunto de tipo de processos (p.106).

O autor identifica três processos principais: processo material (que representa ações e 

eventos no mundo real), processo  mental  (que representa as experiências internas ligadas à 

consciência) e processo  relacional  (classifica e identifica, relaciona a experiência).  Outros 

processos se encontram nas três fronteiras intermediarias de cada par formado pelos processos 

principais, compartilhando algumas características de cada processo, mas se particularizando. 

Assim, na fronteira dos processos material e mental situa-se o processo comportamental19. Na 

fronteira dos processos mental e relacional situa-se o processo verbal. Entre as fronteiras dos 

processos relacional e material está o processo existencial. 

A língua estrutura cada experiência como uma configuração semântica que consiste de 

três componentes:

- o processo (grupo verbal)

- os participantes (grupo nominal)

- circunstâncias associadas com o processo (grupo adverbial, Sprep)

Esses três componentes fornecem a estrutura básica (“frame”) de referência para interpretar a 

experiência dos acontecimentos e eventos no mundo.

Os conceitos de processo, participantes e circunstância são categorias semânticas que 

explicam, de um modo geral,  como os fenômenos do mundo real são representados como 

estruturas lingüísticas.

A seguir, detalharemos os seis diferentes tipos de processos apresentados por Halliday 

(Op.cit.) e os tipos específicos de participantes que estão sistematicamente associados a cada 

um dos processos.

O processo material caracteriza-se por ser o processo do “fazer” (“doing”). Segundo 

Halliday (1994, p.110), os processos materiais expressam a noção que uma entidade (ator) faz 

19 O autor nomeia este processo como behavioural. (HALLIDAY, 1985). 
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ou executa.  Neste processo,  essa ação,  ou esse “feito”,  pode ser estendido a um segundo 

participante (goal). A oração núcleo no exemplo (47) representa tal processo:

                           

                              (47) E: É. Rômulo, se você ganhasse na loteria, o que faria com o dinheiro?
F:  É...tem muitas  coisas,  né  ?  Eu  ia  ajudar  agora  a  construção  -a 
construir  a  igreja.  É...também ía:  comprar um carro  pro  meu pai  
porque meu pai também num gosta de um carro, gosta de carro.

Se  aplicarmos  o  teste  proposto  por  Halliday  na  oração  núcleo,  ou  seja,  fazendo 

perguntas do tipo “O que eu (fiz) faria?”, obtemos como resposta “Eu compraria um carro”, 

confirmamos que se trata de um processo material. Outra possibilidade compatível nesta frase 

é a construção passiva, em virtude da existência do “goal”: “Um carro seria comprado por 

mim.”

O processo mental, ligado à percepção, afeição e cognição, representa as experiências 

internas,  envolvem  sentimentos  (gostar,  temer,  etc.),  pensamentos  (pensar,  saber, 

compreender, etc.) e percepção (ouvir, ver, etc.). Dentre as propriedades que distinguem esse 

processo, destacamos o fato de um dos participantes possuir o traço [+ humano] e por isso ser 

dotado de consciência (conscious), propriedade que não é exigida no processo material. 

Outra  característica  importante  nesse  processo  é  o  fato  de  não  haver  restrições 

semânticas quanto ao constituinte que expressa o que é sentido, percebido, pensado: fatos 

podem ser pensados,  por exemplo.  A oração núcleo do exemplo (48),  abaixo,  cujo verbo 

expressa  sentimentos  (“não  gosto”)  se  enquadra  na  classificação  do  processo  mental  em 

virtude da natureza de seus participantes, ou seja, o falante (“eu”), dotado de consciência, um 

experienciador (senser). O outro elemento na estrutura desse processo é designado como fato 

ou fenômeno (“da água”). Uma vez que fatos são sentidos,  percebidos ou pensados,  não 

assumem função de participantes. 
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      (48) Eu prefiro mais piscina se a água for quente, aí eu prefiro a praia. E eu 
                                  prefiro piscina se for mais quente  mais porque eu não gosto da água 
                                  gelada da praia  porque tem muita água viva, né?

A estrutura dos processos relacionais caracteriza-se pela presença do verbo “ser” e de 

dois grupos nominais. Os principais tipos de processos relacionais são: (a) intensivo (x é a); 

(b) circunstancial (x está em a); (c) possessivo (x tem a). Cada um desses tipos ocorre em dois 

modos: (1) atributivo e (2) identificador. Assim, por exemplo, nas orações com processos no 

modo atributivo uma qualidade “a” (atributo) é atribuida a uma entidade “x” (Carrier), como 

mostra o exemplo (49):

(49) F: É um ganha pão pra eles, pro pessoal da van  é um meio de 
        transporte rápido porque o ônibus hoje em dia tá muito demorado, 

 muito...Pára em muitos lugares, a van é mais rápida. 
 (Amostra Censo 2000, T 06)

No exemplo acima, as duas orações, núcleo e causal, apresentam entidades (“van” na 

oração núcleo e “o ônibus” na oração causal) que recebem um tipo de atributo (“um meio de 

transporte rápido”, na núcleo e  “muito demorado”, na causal) ambos representados por um 

sintagma nominal.

No processo identificador,  uma entidade (identificador) é  atribuída a alguma coisa 

(identificado), como vemos no exemplo (50):

                            (50) F: Eu não vou dizer que é fácil porque eu não sou jogador de futebol 
mas, pelo que eu sei,  jogador tá...  tem sempre que comparecer aos 
treinos todos os dias, não pode atrasar senão paga multa... eh... tem 
sempre  que  tá  na  concentração,  tem sempre  que  tá  treinando,  tem 
sempre  (inint)  em boa  forma  física...  Agora...  é  tudo  mui:  é  bem 
recompensado, né? porque o salário deles  é um dos mais altos do  
Brasil. (Amostra Censo 2000,T 09)

No exemplo (50), na estrutura (“frame”) da oração causal, identificamos uma entidade 

que está sendo identificada (“o salário deles”) e uma entidade que identifica (“um dos mais 

altos do Brasil”).

O processo  comportamental (behavioural),  como vimos anteriormente,  se  situa  na 

fronteira  entre  os  processos  material e  mental.  Basicamente,  incluem  comportamento 

75



fisiológico e psicológico e não apresentam características próprias claramente definidas. Um 

participante  possui  o  traço  [+  humano]  (conscious)  como os  participantes  dos  processos 

mentais. A estrutura da frase se caracteriza por um participante (behaver) e o processo apenas, 

como ilustra o exemplo (51) abaixo:

                              (51) E: Tá certo e você gostou desse show? Como é que foi lá eles...? o 
                                      Exaltasamba assim, é legal? cê viu, Teve oportunidade de vê pertinho, 
                                      né?

F: De  vê assim pertinho num vi direito não porque eu cheguei por  
último assim ,  já  tava cheio,  fiquei  bem atrás,  quase encostado no 
portão aí tinha que pulá, mas eu vou ficá pulando?
(Amostra Censo 2000, T 06)

No enunciado (51),  a  oração  núcleo  possui  verbos  que  expressam comportamento 

fisico  (verbo  de  percepção  “ver”)  e  um  participante  com  traço  [+  humano],  dotado  de 

consciência, como ocorre com os processos mentais, que nas orações acima é representado 

pelo falante (“eu”). 

O processo  verbal compartilha características  dos  processos  mental e  relacional e 

expressa as relações simbólicas construídas na consciência e que se manifestam na forma da 

linguagem. A estrutura que caracteriza o processo verbal requer um participante que exerce a 

função  do  locutor  (sayer).  Apesar  de  compartilhar  características  do  processo  mental,  o 

participante que realiza o processo verbal não exige o traço [+ humano], pode ser algo que 

sinalize uma informação (ex: “O relógio diz que eu estou atrasada”). Outros três participantes 

estão presentes na estrutura básica  desse processo:  o  receptor  (para  quem a mensagem é 

dirigida);  a  mensagem (o  que  é  dito);  o  alvo  (a  entidade  que  é  alvo  do  processo)20.  No 

exemplo (52) abaixo identificamos algumas dessas funções:

                            (52) P: Cigarro eu larguei que, de vez em quando, eu tomo mermo, fico 
                                   meia chumbada. Cigarro, graças a Deus, eu larguei, porque eu agora 
                                     tô de dieta. O médico passou dieta pra mim, porque falou que já tava  
                                   atingino meu coração... (Amostra Censo 2000, T 15)

20 HALLIDAY (1985, P.141) identifica os participantes do processo verbal como  sayer, receiver,  verbiage e 
target. 
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No exemplo (52), a oração causal é claramente identificada como um processo verbal 

em  virtude  da  presença  do  verbo  dicendi  (“dizer”).  Possui  na  sua  estrutura  básica  um 

participante que realiza o processo, que aparece elíptico na oração (“o médico”), um receptor, 

que é o próprio falante, uma mensagem (”falou que já tava atingino meu coração”).

O  processo  existencial,  último  na  classificação  de  Halliday  (1985),  representa  a 

existência ou acontecimento de algo. Em português, formas prototípicas desse processo são 

haver,  ou  existir (“be”  em inglês),  como verificamos  na  oração  causal  do  exemplo  (53) 

abaixo: 

                           (53) F: Bom, apesar de ser um pré comunitário, tem uma taxa que se deve  
      pagá porque, lógico, existem gastos e as coisas não vão           
      simplesmente surgir. Os alunos pagam uma taxa de dez reais e quando 
      pode organiza uma festa, alguma coisa assim pra arrecadá fundos. 

                                  (Amostra Censo 2000,T 13)

Todavia,  este  processo  também  pode  ser  realizado  pelo  verbo  “ter”  (posse)  com 

sentido de acontecer (“occur”, “happen” em inglês), como ilustra o exemplo (54):

                            (54) F: É. Aqui, às vezes, assim, inint. às vezes tem tiro essas coisas. 
Porque mora  muito  policial  né? Dentro  do  condomínio  do  lugar, 
assim, aí tem confusão.(Amostra Censo 2000,T 04)

No exemplo acima, a oração núcleo tem o seu processo realizado pelo verbo ter (“tem 

tiro essas coisas”) com sentido de haver, existir.

Na estrutura do processo com verbos existenciais, há uma variação quanto a realização 

ou não realização, e mesmo a ordenação dos constituintes na frase em virtude do tipo de verbo 

selecionado. No exemplo (53), temos uma ocorrência com o verbo “existir” que exige um 

argumento externo (sujeito), mas que sempre aparece posposto ao verbo, diferentemente do 

que ocorre no exemplo seguinte, (54), em que o verbo “ter”, expressando a mesma noção de 

existência, realiza apenas o argumento interno (objeto direto).
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A tabela 8, abaixo, fornece os resultados da correlação tipo semântico do verbo da 

oração causal e o tipo de domínio em que ocorrem:  

Tabela 8- Tipo semântico do verbo da oração causal

Tipo semântico Conteúdo Epistêmico Ato de fala
Material 123 = 29% 29 = 28% 8 = 32% 
Relacional 176 = 42% 56 = 54% 14 = 56%
Mental 65 = 16% 6 = 5% 3 = 12%
Comportamental 16 = 4% 4 = 4% 0
Verbal 4 = 1% 1 = 1% 0 
Existencial 33 = 8% 8 = 8% 0
Total 417 104 25

As estatísticas da tabela 8 indicam uma distribuição paralela dos dados dos três tipos 

de construções causais e apontam para o predomínio de alguns tipos semânticos de verbo na 

oração causal. Verifica-se que os verbos do tipo relacional são os de maior freqüência, com 

42%, 54%, 56%, respectivamente para domínio do conteúdo, domínio epistêmico e domínio 

dos atos de fala. Essa tendência confirma a já encontrada em outros trabalhos como Neves, 

1999 e Paiva, 2000, indicando, assim, uma tendência bastante regular das orações causais. 

Neves  (Op.cit.),  investigando o tipo de predicação das construções causais,  por  exemplo, 

verifica que 55,35% das orações causais apresentam verbo de estado21(p.476). Paiva confirma 

esse  resultado na  investigação das  propriedades  formais  relacionadas  ao  conector  porque 

(p.159).  

A segunda maior freqüência está associada aos verbos do tipo  material (29%, 28%, 

32%), o que também confirma os resultados de Neves (Op.cit.). No corpus investigado pela 

autora,  as  orações  do  tipo  atividade,  que  correspondem a  23,07  do  total  de  dados.  Essa 

freqüência somada às freqüências dos verbo de realização (4,11%) e mudança (5,12%), que 

21 Segundo DIK (1989), verbos de estado possuem traços [-din.] e [-con.], ou seja não envolvem mudança e o 
sujeito, primeiro argumento, não tem o poder de determinar nenhuma modificação  (p.91,96)
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compartilham quase os mesmos traços,  é  idêntica aos resultados obtidos na nossa análise 

(32,3%).

Os verbos de processo mental representam a terceira maior ocorrência no conjunto de 

dados analisados (16%, 5%, 12%). Já os verbos que correspondem aos processos do tipo 

comportamental,  verbal e  existencial,  distribuem-se paralelamente nas construções causais 

nos três domínios, os verbos do tipo comportamental (4%, 4%, 0%); e os de processo verbal 

(1%, 1%, 0%). Apenas os processos existenciais se distinguem por não ocorrerem nas orações 

causais que justificam atos de fala. 

A  tabela  9  fornece  os  resultados  estatísticos  para  a  análise  da  correlação  tipo 

semântico de verbo da oração núcleo e o tipo de construção em que ocorrem:

Tabela 9 -  Tipo semântico do verbo da oração núcleo

Tipo semântico do 
verbo

Conteúdo Epistêmico Ato de fala

Material 185 = 45% 32 = 31% 12 = 48% 
Relacional 104 = 25% 35 = 33% 7 = 28%
Mental 83 = 19% 30 = 29% 4 = 16%
Comportamental 18 = 4% 3 = 3% 0 = 0%
Verbal 18 = 4% 2 = 2% 2 = 8%
Existencial 9 = 2% 2 = 2% 0 = 0%
Total 417 104 25
   

Diferentemente do que se verificou para a oração causal, a distribuição dos três tipos 

de construção causal de acordo com o tipo de verbo é menos paralela no que se refere à 

oração  núcleo.  Como  mostram  os  resultados  da  tabela  9,  nas  orações  núcleo  tendem  a 

predominar verbos de processo material, principalmente no domínio do conteúdo e de atos de 

fala (45%, 48%, respectivamente). Nas construções causais do tipo epistêmico, observa-se 

uma queda acentuada de processos materiais na oração núcleo (31%) que praticamente não se 

distingue dos índices associados a verbos do tipo relacional (33%) e aos processos mentais 
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(29%). Nesse sentido, as orações núcleo das construções causais no domínio epistêmico se 

particularizam em relação às demais.  

Nas  construções  causais  no  domínio  epistêmico  e  no  domínio  dos  atos  de  fala,  a 

segunda maior ocorrência é a de verbos do tipo relacional, que apresentam uma distribuição 

paralela.  Seguem-se  os  verbos  de  processos  mentais  com  29%  e  16%,  para  causais 

epistêmicas e causais ligadas a atos de fala, respectivamente. 

 Os resultados encontrados neste estudo diferem dos que foram encontrados por Neves 

(1999). A autora verifica que os verbos relacionais são os de maior incidência nas orações 

núcleo, correspondendo a 38,46% do total de dados. Uma possibilidade de explicação para 

essa  diferença  poderia  estar  nos  dados  considerados  em  cada  estudo,  mostrando  que 

particularidades  ligadas  à  formalidade  e  ao  grau  de  escolaridade  podem  intervir  na 

distribuição dos tipos semânticos de verbos e, conseqüentemente, se refletirem no tipo de 

verbo predominante nas construções causais.

Os verbos  que  correspondem  aos  processos  do  tipo  comportamental,  verbal  e 

existencial,  mais  escassos  na  amostra  examinada,  também  apresentam  uma  distribuição 

paralela para os três tipos de construções causais: comportamental (4%, 3%, 0%); verbal (4%, 

2%, 8%) e existencial (2%, 2%, 0%). 

Os dados até aqui apresentados consideram o tipo semântico de verbo das orações 

causal e núcleo separadamente. Um dos nossos interesses, no entanto, é verificar se existem 

diferenças no esquema semântico atualizado em cada um dos tipos de construção causal que 

possam distinguir os três domínios. Para tanto, procedemos a uma análise em que cruzamos o 

tipo semântico da oração causal e da oração núcleo, obtendo os resultados mostrados na tabela 

10.  
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Tabela 10 – Cruzamento tipo de verbo da oração causal e da oração núcleo

Oração causal
Or. núcleo Comportam Material Relacional Mental Existencial Verbal
Relacional 3 = 15% 46= 29% 73 = 30% 12=16% 11 = 27% 1= 20%
Material 6 = 30% 67= 42% 97 = 39% 35= 47% 21 = 51% 3= 60%
Mental 6 = 30% 30= 20% 53 = 21% 21= 28% 6 = 15% 1= 20%
Comportamental 5 = 25% 4 = 2% 9 = 4% 3 = 4% 0 = 0 % 0 = 0 %
Verbal 0 = 0 % 9 = 6% 10 = 4% 2 = 3% 1 = 2% 0 = 0 %
Exisencial 0 = 0 % 4 = 2% 4 = 2% 1 = 1% 2 = 5% 0 = 0 %
Total 20 160 246 74 41 5

A  tabela  10  evidencia  que  algumas  combinações  de  processos  verbais  são 

predominantes  na  amostra,  enquanto  outras  combinações  são  muito  raras  ou  mesmo não 

ocorrem. De forma geral, as freqüências da tabela 10 confirmam os resultados já discutidos 

para cada uma das orações em separado. Assim, as combinações de maior freqüência são 

aquelas que envolvem processos materiais e verbos relacionais. Destacam-se, sobretudo, as 

combinações que envolvem orações causais com verbos do tipo relacional, somando um total 

de 246 ocorrências, ou seja, 45% do total de dados da amostra (246/546). Nesse conjunto de 

dados sobressaem as combinações em que a oração núcleo possui como núcleo um verbo de 

processo material (39%), um verbo de processo relacional (30%) ou um verbo de processo 

mental (21%). 

A segunda  combinação mais  produtiva  envolve  uma oração  causal  com verbo  de 

processo  material,  equivalendo  a  um  total  de  160  ocorrências,  correspondendo  a  um 

percentual de 29% do total  de dados da amostra (160/546).  Também prevalece para esse 

conjunto a mesma distribuição em relação ao tipo de processo que é realizado pela oração 

núcleo. A combinação processo material na núcleo e processo material na causal possui a 

maior  ocorrência  (42%),  seguida  da  combinação  cuja  oração  núcleo  realiza  o  processo 

relacional (29%) e da combinação processo mental na oração núcleo e processo material na 

causal (20%)22. 
22 Embora utilizando uma tipologia distinta, os resultados encontrados neste trabalho se aproximam de forma 
interessante  dos  resultados  encontrados  em Neves  (1999).  A  autora  verificou  que  as  combinações  mais 
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A análise das propriedades semânticas dos verbos do enunciado causal nos domínios 

do conteúdo, epistêmico e atos de fala, mostra que as construções causais com porque nos 

diferentes domínios partilham diversas propriedades semânticas dos verbos tanto da oração 

núcleo  como  da  oração  satélite.  Verifica-se  que  ambas  as  orações  codificam 

predominantemente  os  mesmos  tipos  de  processos  –  material  e  relacional.  Os  verbos  do 

processo  material assemelham-se  aos  verbos  de  ação  que  se  caracterizam  pelos  traços 

semânticos [+ dinamismo] e [+ controle], traços associados a eventos de figura. Já os verbos 

do  processo  relacional apresentam  traços  dos  verbos  de  estado,  como  [-  controle]  e  [- 

dinamismo], configurando, assim, eventos menos salientes e mais estáticos, traços associados 

a orações que funcionam como fundo. Os números mostram que as orações causais no nosso 

corpus são predominantemente  fundo, o que as aproxima das orações hipotáticas de realce, 

cujo papel é o de emoldurar a informação necessária à compreensão do que é relatado na 

núcleo ou numa porção do discurso. 

5.4- Propriedades discursivas

Nesta  seção  focalizamos  as  propriedades  discursivas  dos  enunciados  causais.  São 

examinadas mais detidamente as correlações entre os três tipos de construção causal e o status 

informacional da oração núcleo e da oração causal assim como a presença de modalizadors 

explícitos em cada um desses segmentos.

5.4.1 Status informacional da oração causal e da oração núcleo

freqüentes são as que envolvem verbos de estado (38,46%) e verbos de atividades (32,80).
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Nesta  seção,  discutimos  o  papel  das  três  formas  de  causalidade  para  o 

desenvolvimento  informacional  do  discurso.  Para  tanto,  os  segmentos  componentes  das 

construções com porque foram analisados de acordo com o seu status informacional, a partir 

de um critério estritamente discursivo (Cf. CHAFE, 1984, 1992; PRINCE, 1992; PAIVA, 

1995).  Assim,  consideramos  informação  nova  aqueles  casos  em  que  a  informação 

apresentada, seja na oração núcleo, seja na oração causal,  é introduzida naquele ponto do 

discurso, sem ter sido mencionada anteriormente, como nos exemplos que se seguem: 

- Na oração núcleo                

                           (55) E: Quais os dias que você vai à igreja?
F: Bom, é claro que eu não freqüento como se deve,  eu apenas vou 
aos domingos porque durante a semana eu tô preso no trabalho e não 
tenho como chegar a tempo. O horário não é compatível.
(Amostra  Censo 2000,  T 10)

- Na oração causal 

                           (56) E: Aqui, Isac, é um pouco alto... aqui tem algum problema em 
relação... quando chove, das pessoas se locomovem?
F: Não, aqui não.
E: Mesmo não tendo asfalto?
F:  Mesmo não tendo asfalto,  porque fazemos uma calçadinha de 
concreto.
E: Os próprios moradores?F: É. Os próprios moradores. 
(Amostra  Censo 2000,  T 13)

No  exemplo  (55),  a  oração  núcleo  “eu  apenas  vou  aos  domingos”  codifica  uma 

informação que não ocorreu no discurso precedente ao ponto em que ela é introduzida. 

Assim, podemos dizer que não integra o conhecimento compartilhado por falante e ouvinte 

(cf.  CHAFE,  1984,  1992).  De  forma  semelhante,  no  exemplo  (56),  a  oração  causal 

“porque fazemos uma calçadinha de concreto” introduz na consciência do ouvinte (no 

caso, o entrevistador) uma informação de que ele não tinha conhecimento anteriormente.

Informação velha, por outro lado, já foi apresentada pelo falante em algum ponto do 

discurso anterior. Assim, no exemplo (57), a oração núcleo (“A melhor solução é boné”) 

codifica  informação  já  mencionada  no  discurso  precedente,  como  mostra  o  trecho 

83



imediatamente  anterior  ao  enunciado  em  análise.  O  falante  retoma  uma  asserção  já 

apresentada e explica a razão por que considera que boné é a melhor solução quando ele 

acorda.  

- Na oração núcleo                

                            
                            (57) F: Boné eu só uso em casa porque eu odeio boné mas quando 

eu acordo a melhor solução é boné. A melhor solução é boné, porque 
a preguiça de pentear o cabelo é maior. (Amostra Censo 2000, T 09)

De forma semelhante, no exemplo (58), a oração causal (“é muito maior do que eu”) 

apresenta uma informação já mencionada no discurso precedente. O falante retoma a asserção 

apresentada anteriormente para justificar o fato de chamar de chamar as crianças de “maiores 

de rua”

- Na oração causal              

                              (58) E: E você acha que o governo não tá fazendo nada?
F: Eu num vejo não. O que tem de criança na rua... na Marquês de 
Abrantes por exemplo eh... vinte e quatro horas do dia tem criança te 
ac...-  criança  que  é  maior  do  que  eu,  né?  eu  tenho  um  metro  e 
sessenta, chega um menor de idade maior de tamanho, né?- é porque 
eu digo “maiores de rua”, né? que eu chamo porque é muito maior do  
que eu – e me “acoua”, tenta me extorqui dinheiro, né?

                                    (Amostra  Censo 2000,  T 24)                 

Consideramos informação inferível aqueles casos em que a informação codificada pela 

oração núcleo ou pela causal, embora não explicitamente colocada no contexto precedente 

pode ser deduzida de outras informações já apresentadas pelo falante. Por exemplo, em (59), a 

oração núcleo (“Você tem que ficá olhando sempre pros lados“) codifica uma informação que 

não está explicitamente mencionada no discurso anterior, mas pode ser inferida a partir de 

outras informações mencionadas, como, por exemplo, quando o falante argumenta que, ao 

dirigir, é necessário estar atento ao trânsito (“tem que se concentrar ali”).

- Na oração núcleo                
                          
                          (59)  F: Tem que se concentrar ali, né? Que você não dirige só pra você. No 

trânsito você tem que dirigi pra você e pros outros também, né? Você 
tem que  ficá  olhando  sempre  pros  lados porque  sempre  vem um 
maluco  cortando  pela  direita,  vem te  fechando.  Igual  como  nesse 
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acidente, que eu tive com meu primo, a veio de frente, tava desligado. 
(Amostra  Censo 2000,  T 10)              
   

A  codificação  de  informação  inferível  na  oração  causal  pode  ser  observada  no 

exemplo (60),  em que a  oração “porque senão ela-  eles podem morder” apresenta  como 

justifica para o fato de o padrasto pedir para a criança não mexer com os cachorros, uma 

informação que pode ser deduzida do nosso conhecimento da realidade.

- Na oração causal                

                            (60) E: A sua irmã, como é que ela se dá com os cachorros e com o gato. 
                                     A sua irmã menor. Cê falou que ela é levada, e eu já vi que ela é super 
                                    levada. Como é que é?

F:  Não,  com o gato ela  vive pertubando o meu gato,  mas com os 
cachorros ela nem mexe quase, porque eles sempre ficam presos,  e 
meu padrasto pede pra ela não mexe, porque senão ela... eles podem 
mordê. Mas meus cachorrinhos não são tão, são tão levados não.
 (Amostra  Censo 2000,  T 11)

Finalmente, a categoria disponível se aplicou a casos como os exemplos  (61) e (62), 

em que a informação codificada pelo falante na oração núcleo e na oração causal  constitui 

um conhecimento pragmático, compartilhado ou um lugar comum.

                          
- Na oração núcleo               

                            (61) E: Não gosta do assunto política?
F: Não, não,  num gosto muito desse assunto porque hoje em dia tá 
muito  mal  visto,  parece  que  as  pessoas  não  se  preocupam  e  são 
representantes do povo mas não estão nem aí, querem mais é saber 
deles mesmo, não se preocupam com nada nem com ninguém. Porque 
de repente pode até entrá alguém querendo fazer alguma coisa,  mas 
não ter força para agir, porque já ta, sei lá, uma certa máfia já nesse  
meio, que vai impedir qualquer um que tentá andá na linha. Eu acho 
que eu seria esse tipo de pessoa na política e aí não haveria vez pra 
mim ou renunciaria ou seria forçado a renunciar.  (Amostra  Censo 
2000,  T 13)

- Na oração causal                

                            (62) F: Eu acho que a morte é a única certeza que a gente tem na vida, 
a única certeza que a gente vai morrer um dia. Eu acho que eu tenho 
que viver a minha vida... o máximo que eu puder aproveitar dela,  o 
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máximo que eu puder dela, eu vou tirar... porque ela é única e... não 
tem como voltar.  (Amostra  Censo 2000,  T 09)

A análise da correlação entre os três tipos de construção causal e a categoria status 

informacional da oração de causa permite mostrar algumas especificidades das construções 

causais epistêmicas em relação às de conteúdo e às de ato de fala. Vejamos os resultados da 

tabela 11: 

Tabela 11 – Correlação status informacional da causal  e tipo de construção causal

Status informacional Conteúdo Epistêmica Ato de Fala
Novo 279 = 67% 41 = 40% 15 = 60%
Velho 38 =  9% 12 = 12% 2 = 8%
Inferível 59 = 15% 18 = 17% 3 = 12%
Disponível 39 = 9% 32 = 31% 5 = 20%
Total 415 103 25

Segundo os resultados da tabela 11, as orações causais de conteúdo e as de ato de fala 

apresentam uma distribuição semelhante no que  diz  respeito  ao seu status  informacional: 

ambas codificam preferencialmente informação nova (67% e 60%). Nesse sentido, confirma-

se o que já pôde ser observado em diversos outros trabalhos sobre as orações com porque. 

Como já  mostraram Paiva  (1992)  e  Neves  (1999),  as  orações  introduzidas  pelo  conector 

porque constituem uma estratégia de progressão do discurso, na medida em que acrescentam 

informação não compartilhada por falante e ouvinte. 

No  que  se  refere  às  orações  causais  no  domínio  epistêmico,  podemos  observar 

algumas particularidades. Embora elas também codifiquem predominantemente informação 

nova  (40%),  apresentam  igualmente  um  número  significativo  de  informação  disponível 

(31%). Não chega a haver diferença significativa entre as duas categorias. 

A tabela 12 considera a distribuição dos enunciados causais de acordo com o status 

informacional da oração núcleo.

Tabela 12 – Correlação entre status informacional da oração núcleo  e tipo de construção 
causal
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Status informacional Conteúdo Epistêmica Ato de Fala
Novo 259 = 62% 52 = 51% 18 = 72%
Velho 79 = 19% 22 = 21% 2 = 8%
Disponível 15 = 4% 10 = 10% 1 = 4%
Inferível 62 = 15% 19 = 18% 4 = 16%
Total 415 103 25

Os resultados da tabela 12 apresentam uma distribuição semelhante em relação ao 

status informacional codificado pelas orações núcleo nos três tipos de construções causais: em 

todas elas, a oração núcleo codifica preferencialmente informação nova (62%, 51% e 72%). É 

importante notar que, apesar desse comportamento, as orações núcleo das relações causais 

epistêmicas apresentam um índice menor de informação nova  em relação às demais (51%), 

comportamento semelhante ao observado na análise da oração causal. 

O paralelismo entre causais de conteúdo e causais epistêmicas pode ser observado 

também no que  se  refere  às  outras  categorias  informacionais,  manifestando-se a  seguinte 

ordem decrescente:  novo → velho → inferível  → disponível.  Apenas para as causais  no 

domínio  de  atos  de  fala  verifica-se  uma  gradação  diferente  com  maior  ocorrência  de 

informação inferível do que de informação velha. 

Considerando  os  segmentos  causa  e  conseqüência  separadamente,  tudo  indica, 

portanto,  que  as  particularidades  discursivas  dos  diferentes  tipos  de  construções  causais 

envolvem mais a oração causal do que a oração núcleo. Através da análise da interação entre 

o status informacional da oração núcleo e da oração causal,  podemos identificar, no entanto, 

a  configuração informacional predominante em cada um dos tipos de  construção  causal, 

como mostra a tabela 13: 

Tabela 13-  Configuração informacional e tipo de construção causal

Status informacional Conteúdo Epistêmica Ato de Fala
Oração núcleo/Or causal 

v  - N 48 12 1
v – V 13 4 1
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v – D 7 3 0
v – I 11 3 0
n – N 207 24 12
n – V 18 7 0
n – D 14 17 4
n – I 20 4 2
d – N 2 0 0
d – V 1 0 0
d – D 11 8 1
d – I 1 2 0
i – N 22 5 2
i – V 6 1 1
i – D 7 4 0
i – I 27 9 1

Total 415 103 25

Os resultados da tabela 13 confirmam algumas tendências já verificadas e reforçam 

algumas  particularidades  de  cada  uma  das  construções.  Assim,  pode-se  observar  que  as 

construções causais no domínio do conteúdo apresentam maciçamente uma configuração em 

que se relacionam dois segmentos com informação nova. Seguem-se, em ordem decrescente, 

a configuração V-N, ou seja, uma oração causal com informação nova se liga a uma oração 

núcleo com informação velha e  a  configuração em que se  associam dois segmentos com 

informação inferível.

Nas construções causais epistêmicas, embora predomime igualmente a configuração 

N-N, a segunda configuração mais freqüente envolve a relação entre uma oração núcleo com 

informação nova e uma oração causal com informação disponível.

As construções causais no domínio dos atos de fala se assemelham às epistêmicas: 

preferencialmente relacionam dois segmentos com informação nova, seguindo-se a relação 

entre um segmento núcleo com informação nova e uma causal com informação disponível. As 

demais configurações são pouco expressivas, apresentando valores muito baixos.

Do que foi visto até esse ponto, podemos dizer que as construções causais epistêmicas 

se  particularizam  em relação  às  demais,  por  constituirem um contexto  mais  favorável  à 
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ocorrência  de informação disponível,  o que pode ser  tomado como uma conseqüência  da 

própria natureza dessa relação.

5.4.2 Modalização da oração núcleo e da oração causal

Um outro aspecto discursivo contemplado nesta análise se refere à modalização da 

oração núcleo e da oração causal. Nesse sentido, controlamos a existência em cada um dos 

segmentos do enunciado causal de elementos modalizadores, ou seja, elementos que, ligados à 

enunciação,  expressam a  subjetividade,  sentimentos  e  atitudes  do  falante,  em relação aos 

estados de coisas descritos. 

Para Koch (2006), as expressões modalizadoras caracterizam os tipos de atos de fala 

que  o  falante  desempenha,  revelando  o  seu  posicionamento  com  relação  ao  conteúdo 

proposicional  (p.136).  Nesse  sentido,  a  modalização  pode funcionar  como uma forma de 

redução da assertividade de uma proposição.

Entre os modalizadores se incluem expressões como É evidente, claro, obviamente e  

verbos  modais  como achar,  acreditar,  pensar,  crer  que  sinalizam a  performatividade da 

primeira  parte  do  enunciado.  Em  todos  esses  casos,  pode-se  dizer  o  falante  não  se 

compromete  inteiramente  com  a  verdade  do  fato  declarado,  fazendo  intervir  uma 

subjetividade que a relativiza, como no exemplo (63): 

                         
                        (63) F: Ah, no colégio tenho alguns amigos também, mas num é... não 
                                  aqueles...amigos, amigos não. Tenho também uns professores legais,  

             alguns que brigam também, mas eu acho que brigar é o certo, né? 
             porque deixar a gente conversando em sala de aula é o errado. Acho  
             que ... Eu acho que  tá bom, né ? (Amostra Censo 2000, T 03)

89



No enunciado destacado em (63), a oração “deixar a gente conversando em sala de  

aula é o errado” justifica uma opinião, um  posicionamento da falante em relação ao fato de 

que os professores brigam com os alunos em sala de aula.

A tabela 14, a seguir, mostra os resultados para a análise da ocorrência explícita de 

modalizadores na oração causal:    

Tabela 14- Modalização da oração causal

Modalização da causal Conteúdo Epistêmica Ato de Fala
Sim 24 = 6% 10 = 10% 3 = 12%
Não 393 = 94% 94 = 90% 22 = 88%
Total 417 104 25

Os números mostram uma distribuição perfeitamente paralela da presença ou ausência 

de modalizadores nos três tipos de construção causal: 94%, 90%, 88%, respectivamente para 

conteúdo, epistêmica e atos de fala.

Diferentemente do que se verificou para a oração causal, a presença de modalizadores 

na oração núcleo parece indicar algumas particularidades na distribuição dos dados, como 

mostram os resultados da tabela 15.   

Tabela 15- Modalização da oração núcleo

Modalização da núcleo Conteúdo Epistêmica Ato de Fala
Sim 31 = 7% 33 = 32% 4 = 16%
Não 386 = 93% 71 = 68% 21 = 84%
Total 417 104 25

Segundo os resultados da tabela 15, a ausência de modalizadores explícitos é mais 

freqüente nos três tipos de construção causal, sendo a ocorrência de um modalizador explícito 

bastante  rara.  Podemos  observar,  no  entanto,  que  as  construções  causais  no  domínio 

epistêmico distinguem-se ligeiramente das de conteúdo e das de ato de fala por se associarem 
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a uma freqüência mais significativa de presença de modalizadores (32%). Ainda que nesse 

domínio predomimem também as orações núcleo não modalizadas, podemos constatar que a 

distância entre os dois fatores considerados é bem menor do que a que se observa  nos outros 

tipos de enunciados causais. 

Essa  particularidade,  na  verdade  mais  quantitativa  do  que  qualitativa,  parece  ser 

perfeitamente coerente com o tipo de relação que se estabelece no domínio epistêmico. Como 

já discutimos em outros momentos deste trabalho, as orações núcleo no domínio epistêmico 

constituem uma inferência que o próprio falante se autoriza a partir da constatação de uma 

evidência.  Uma inferência  que pode,  inclusive,  não se  comprovar  nos fatos  da  realidade. 

Trata-se,  portanto,  de  uma  conclusão  subjetiva  que,  embora  possível,  decorre  de  uma 

avaliação  do  falante  acerca  das  relações  possíveis  entre  os  fatos.  A  presença  de  um 

modalizador explícito, nesse caso, reforça essa subjetividade e fornece para o interlocutor um 

índice de que tal conclusão pode ser discutida.

Do  que  vimos  até  aqui,  verifica-se,  antes  de  mais  nada,   que  a  presença  de  um 

marcador  explícito  de  modalização,  seja  na  oração  causal  seja  na  oração  núcleo  é  rara. 

Embora  os  dados  se  distribuam  de  forma  paralela  nos  três  domínios,  a  presença  de 

modalizadores  nas  orações  núcleo  no  domínio  epistêmico  apresentam um percentual  um 

pouco  mais  significativo,  o  que  não  chega  a  constituir  uma  evidência  suficiente  para 

considerá-las como um processo sintático distinto.  

5.5- Ordenação das cláusulas 

Como  já  destacamos  no  capítulo  2,  a  flexibilidade  das  orações  é  um  parâmetro 

freqüentemente  considerado  na  distinção  entre  coordenação  e  subordinação:  enquanto  no 

primeiro processo, as orações não admitem variação de posição, na subordinação (que aqui 

tratamos como hipotaxe), a oração satélite pode variar sua posição em relação à oração núcleo 
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com  que  se  combina.  No  português,  diversos  trabalhos  de  cunho  funcionalista  já  se 

concentraram na flexibilidade de ordem das orações denominadas subordinadas adverbiais 

(GARCIA,  1975;  DECAT,  1995;  PAIVA,  1991;  GRYNER,  1995;  BRAGA, 1995,  1996; 

NEVES, 1999;  LOPES, 2004). O ponto central desses trabalhos é a não arbitrariedade na 

posição  da  oração  adverbial  em  relação  à  sua  núcleo,  mostrando  que  a  ordem  está 

correlacionada  a  alguns  princípios  funcionalistas,  como  iconicidade,  distribuição  da 

informação e economia.  

O estudo de Paiva (1991) focaliza a posição das orações causais e efeito na língua 

falada, buscando identificar as motivações e restrições que favorecem determinada ordem e as 

funções  desempenhadas  por  uma  ordem  mais  marcada.  Os  resultados  apontam  para 

posposição da cláusula causal como ordem não marcada e para a ação superposta do efeito de 

dois  princípios:  iconicidade  e  distribuição  da  informação,  que,  segundo  a  autora,  são 

decorrentes de motivação pragmática e funcional, uma vez que envolvem o conhecimento de 

mundo compartilhado por falante e ouvinte. Por um lado, intervêm as representações acerca 

da relação de causalidade e, por outro, o papel da posição na embalagem da informação.

Neves (1999) aponta para a complexidade da ordenação das orações causais, já que é 

necessário considerar que a maior ou menor flexibilidade das orações causais depende, em 

grande parte, da sintaxe do conector utilizado. Assim, orações causais iniciadas por como, por 

exemplo, são categoricamente antepostas, enquanto as iniciadas por que, que relacionam atos 

de fala são pospostas em 100% dos casos. Já as orações introduzidas com porque, conectivo 

de  maior  ocorrência  no  corpus investigado  pela  autora,  ocorrem  predominantemente 

pospostas às suas núcleo (p.465). As mesmas restrições são destacadas também por Lopes 

(2004, p. 42), para quem as causais explicativas com pois jamais antecedem a núcleo.

Para Neves (Op. cit.) algumas restrições de ordem das causais decorrem naturalmente 

de  princípios  pragmático-discursivos  que  entram  em  jogo  na  organização  dos  períodos 
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complexos,  fazendo  com  que  algumas  formas  de  disposição  linear  se  especializem  em 

codificar determinado tipo de informação. Assim, as orações introduzidas pelo conector como 

têm  função  temática,  pois  apresentam informação  compartilhada,  velha,  e  por  isso  estão 

situadas mais à esquerda na frase; orações introduzidas com porque, como vimos na seção 

5.4.1, têm função remática, ou seja, trazem informação nova, não compartilhada, situando-se 

mais à direita. Nesse sentido, propriedades discursivas das cláusulas causais se emparelham 

com suas possibilidades de disposição linear. 

 Para alguns autores, como Lopes (2004), há uma correlação inequívoca entre posição 

de uma oração introduzida pelo conector porque e o domínio em que se estabelece a relação 

de causalidade, como já discutimos no capítulo 3. Assim, a depender de sua posição, uma 

oração  com  porque recebe  uma interpretação  de  causa  explicativa  ou  de  causa  real  (Cf. 

também LOBO, 2001, 2003)

 Potencialmente, as cláusulas introduzidas pelo conector porque podem ser antepostas, 

pospostas ou intercaladas na sua núcleo. Na amostra de fala analisada, as orações introduzidas 

pelo conector  porque se  apresentam, no entanto,  apenas  em duas posições:  antepostas ou 

pospostas à sua oração núcleo como mostram os exemplos a seguir: 23

- Oração com porque anteposta

 (64) A outra, a de Ipanema, não aqui em baixo. Aí ela porque...porque eu 
      tô com o nariz bonito ela tem...ela tem, entendeu? ela faz, ela        
      compete assim, aí...Entendeu? eu num gosto, assim, aí é ruim.     
      (Amostra Censo 2000, T 01)

- Oração com porque posposta

        (65) F: Boné eu só uso em casa porque eu... odeio boné mas quando eu  
  acordo a melhor solução é boné. A melhor solução é boné, porque a   

23 Um exemplo de oração porque intercalada (criado apenas como ilustação) seria: A van, porque é mais rápida,  
é um bom meio de transporte, uma possibilidade bastante rara no discurso oral.
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  preguiça de pentear o cabelo é maior. (Amostra Censo 2000, T 09)

A tabela 16, abaixo, fornece os resultados estatísticos para a correlação posição e tipo 

de  oração  causal,  não  fornecem  indicações  conclusivas  acerca  de  uma  correlação  entre 

domínio e posição da oração com porque.

Tabela 16 – Correlação entre a posição e o tipo de relação causal

Posição da oração causal Conteúdo Epistêmica Ato de Fala
Pospostas 409 = 98% 99 = 95,2% 25 = 100%
Antepostas 9 = 2% 5 = 4,8% 0 = 0% 
Total 418 104 25

A análise  dos  dados  confirma o  que  se  verifica na  literatura  lingüística  acerca  da 

tendência mais geral das orações com porque: a maioria das orações com o conector porque 

se pospõe às orações núcleo com que se relacionam, comportamento que ocorre de forma 

sistemática  no  domínio  do  conteúdo  (98%)  e  epistêmico  (95,2%).  São  muito  baixas  as 

freqüências para oração  porque anteposta, com apenas (2%), para as de conteúdo e (4,8%), 

para as epistêmicas. É de se notar, no entanto, o ligeiro aumento de orações com  porque 

antepostas  no  domínio  epistêmico.  No  caso  de  um  enunciado  em  que  a  oração  núcleo 

apresenta uma conclusão subjetiva, a evidência que a sustenta pode ser apresentada antes, 

garantindo, assim, uma seqüência do tipo evidência/ conclusão. No caso das orações com 

porque ligadas a um ato de fala essa posição é categórica (100%). Nesse sentido, as orações 

com porque no domínio dos atos de fala se alinham perfeitamente com as orações intoduzidas 

pelo conector que, categoricamente colocadas à direita da sua núcleo.

A distribuição dos dados apresentada na tabela 16 confirma o que afirma Paiva (Op. 

cit.) acerca da existência de uma ordem não marcada das orações causais, principalmente das 

orações  com  porque.   Ainda  que  potencialmente  flexíveis,  cláusulas  introduzidas  pelo 

conector porque possuem uma posição não marcada, a posposição,  que contradiz, inclusive, a 

existência de um princípio de temporalidade na organização linear dos enunciados causais, 
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segundo  o  qual,  nos  termos  de  Paiva  (1999,  p.1)  “dispõe  os  fatos  num  eixo  de 

anterioridade/posterioridade”, o que tornaria a anteposição da causal mais natural. 

Para Paiva (1991), essa posição não marcada parece decorrer da própria função do 

elemento  porque,  na maioria dos casos um introdutor de informação nova no discurso, que 

permite a progressão do discurso. Se admitimos uma certa implicação entre  função discursiva 

da cláusula  porque e posição linear, como o faz Paiva (1999), a escassez de enunciados do 

tipo porque X, Y, se explica naturalmente. Nos termos da autora:

Enquanto nos  enunciados Y porque X, o status novo da cláusula  porque é 
consoante à posição por ela ocupada, verifica-se o inverso nos enunciados 
porque X, Y. Nesses, a posição da cláusula porque caracteriza-se como uma 
irregularidade, uma espécie de contravenção de  princípios discursivos mais 
gerais.  A primeira  posição do período não é  o local mais adequado para o 
acréscimo  de  informações.  Essa  irregularidade  é  acentuada  quando  se 
considera a configuração informacional do enunciado causal como um todo. 
Na forma de  Y porque X, o enunciado causal se conforma a um princípio 
mais geral de progressão da informação no discurso. Na forma de porque X,  
Y ao contrário, ele infringe esse princípio, criando, assim, uma configuração 
distribucional mais marcada, não consoante às exigências comunicativas.

É  interessante  observar,  no  entanto,  que  a  restrição  acima  parece  operar 

independentemente do nível em que se realiza a relação de causalidade, o que nos permitiria 

atribuí-la então ao próprio conector porque. 

Diferentemente do que se poderia esperar, a flexibilidade das orações causais não se 

apresenta como um critério decisivo para separar um conjunto de causais coordenadas e um 

conjunto  de  subordinadas  causais.  A  análise  evidencia  o  predomínio  da  posposição  das 

orações com porque no discurso oral, devido, em grande parte, às suas próprias características 

discursivas. 

5.6- Tipo de texto 
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Nesta  seção,  examinamos  a  distribuição  dos  três  tipos  de  construções  causais  em 

relação ao tipo de texto em que eles ocorrem. Trabalhos que já analisaram a distribuição de 

diferentes tipos de orações hipotáticas em função do tipo de texto, já mostraram que algumas 

relações proposicionais e alguns processos de combinação de orações tendem a ocorrer mais 

freqüentemente em alguns tipos de textos do que em outros. Assim, Decat (1993, 1995), no 

estudo de dados de fala e de escrita, mostra que fatores como gênero, modalidade e variação 

individual são relevantes na determinação da hipotaxe adverbial no português. Para a autora, 

no entanto, o fator gênero, que em nosso trabalho consideramos tipo textual, ganha ênfase por 

ser  condicionador  para  a  ocorrência  do  uso  da  hipotaxe24.  Seus  resultados  revelam uma 

concentração  de  orações  hipotáticas  nos  textos  dissertativos  (60,8%),  o  que  sugere,  nos 

termos da autora, a supremacia desse tipo textual como forma de discurso condicionadora 

desse tipo de período complexo. 

Dentre  os  tipos  de  relação  adverbial  que  se  evidenciaram  na  análise  dos  dados, 

interessa-nos destacar as que recebem o rótulo de MOTIVO25, pois, segundo a autora, “estão 

presentes, com incidência bastante significativa, em todos os discursos, independentemente da 

modalidade ou do gênero a que cada um pertence” , (Op.cit. p.23). 

Ramos (2000) focaliza mais especificamente as orações de causa e de tempo em textos 

orais e escritos, verificando sua distribuição de acordo com as variáveis modalidade, tipo de 

texto26 e  escolaridade.  Os  resultados  para  a  variável   tipo  textual,  que  engloba  textos 

narrativos  e  dissertativos,  mostram-se  bastante  equilibrados  nos  dois  tipos  textuais 

24 A autora considerou gênero, tanto para a fala como para a escrita, os textos dissertativo e narrativo. Adotamos, 
no entanto, seguindo a  proposta de Marcuschi o termo tipo textual. O autor distingue entre tipo textual e gênero 
textual. Para o autor, o primeiro designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza lingüística de 
sua  composição,  e  que  abrange  um número  de  categorias  conhecidas  (narração,  argumentação,  exposição, 
descrição,  injunção).  O  termo  gênero  se  refere  aos  objetivos  sócio-comunicativo  comunicativos  dos  textos 
realizados e constitui  um conjunto aberto e praticamente ilimitado (telefonema, sermão, carta comercial, e-mail, 
conversação espontânea, etc.). 
25 Segundo  a  autora,  as  relações  adverbiais  identificada  por  MOTIVO  englobam  todas  as  cláusulas  que 
expressam causa, explicação, razão, justificativa, etc. (DECAT, 1995, p.23)
26 Ramos (2000), assim como Decat (1993), identifica o seu corpus de análise por textos do gênero narrativo e 
gênero dissertativo (oral e escrito). Aqui, também, trataremos os diferentes gêneros apresentados pela autora 
como tipos textuais. 
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investigados: 50,85% no gênero narrativo e 49,14% no gênero dissertativo. Como lembra a 

autora “esse equilíbrio pode estar relacionado à utilização de um conceito mais amplo de 

causalidade que dilui a fronteira entre causa estrita e explicação” (p.52). 

A autora  constata  que  o  maior  ou  menor  equilíbrio  na distribuição dos  dados em 

relação  ao  tipo  de  texto  é  a  variável  escolaridade.  Assim,  a  autora  identifica  maiores 

ocorrências de enunciados causais do tipo narrativo em textos de escolares da 4ª série e 3º ano 

do ensino médio, 60,52% e 68,99% respectivamente. Para a autora, essa predominância se 

explica pelo fato de que, nos textos narrativos, os enunciados causais estão associados aos 

“mecanismos avaliativos” utilizados pelo falante no ato da narração.  Utilizando o modelo 

teórico proposto por Labov (1972) para as narrativas, a autora conclui que, ainda que ocorram 

relações causais no próprio eixo narrativo, é na avaliação que o falante faz suas colocações, 

destacando os fatos que julga importantes sob a forma de explicações, justificativas, razões ou 

evidências  para  a  história  narrada.  Nesse  contexto,  as  construções  causais  servem a  uma 

função avaliativa,  que pode estar  num ponto específico da narrativa,  ou diluída ao longo 

desta27.

Neste trabalho analisamos uma amostra que pode ser considerada representativa do 

gênero textual entrevistas e que se caracteriza pela diversidade de tipos de texto. Partindo da 

orientação de Marcuschi (2002), para quem um texto é tipologicamente variado, podendo 

conter seqüências descritivas, expositivas, narrativas, argumentativas e injutivas, procuramos 

identificar as possíveis correlações entre tipo de construção causal e tipo textual, através da 

análise da seqüência discursiva em que ela ocorre.

Seguindo a orientação do citado autor, consideramos que os tipos textuais se definem 

simultaneamente por sua função e pela presença de certos traços lingüísticos predominantes. 

27 Nos termos do autor:  “some of the evaluation and explication of narrative is necessarily done in separated 
clauses, appended to the main narrative clause or to an explicit evaluative clause. These may be qualifications 
connected with such conjunctions as while, though, or causal introduced by since or because” (LABOV, 1972, 
p.390)  
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Vilela e Koch (2001, p.545-553) propõem que os tipos textuais devem ser vistos em termos 

de  uma  combinação  de  traços  que  vão  desde  as  marcas  gramaticais  até  as  marcas  ditas 

pragmáticas. Assim, um texto narrativo se caracteriza por um plano composicional específico, 

traços  pragmáticos  particulares,  determinadas  características  gramaticais  e  a  presença  de 

elementos  de  coesão  e  coerência.  No  plano  composicional  podem  ser  identificados  três 

momentos discursivos: a situação inicial, em que se tem a estabilidade; a transformação ou 

nó,  que manifesta a  perturbação dessa estabilidade; e a  situação final  (ou resolução),  que 

instaura o equilíbrio. Do ponto de vista lingüístico, os textos narrativos apresentam verbos no 

tempo passado,  com especial  incidência  no  pretérito  perfeito.  A concisão  ou  máxima  da 

quantidade, a clareza, a verossimilhança e o interesse caracterizam os traços pragmáticos da 

narrativa.  Os elementos de coesão e coerência manifestam-se através de repetição lexical, 

sinonímia lexical ou associativa, elipse, recurso a todas as possibilidades da determinação. O 

trecho a seguir ilustra uma seqüência narrativa, na qual ocorre uma construção causal:

                           (67) E: E... é você já passô assim por algum perigo de vida, alguma  
                                   situação perigosa? corrido riscos?

F: Graças a Deus por enquanto , ainda não! 
E: E alguém que você conheça? Seus pais já foram assaltados, coisa 
desse tipo?
F: Não. Já passei por um perigo sim. Acho que eu já passei por esse 
perigo umas três vezes. Uma vez eu tava dentro de casa, meus irmão 
meu irmão tava lá fora, aí começô o tiroteio, aí eu fui lá fora assim 
mesmo no meio dos tiros vê onde ele estava. 
E: Como é que foi? Pode contá. 
F:  Eu nem passei  pela porta,  pulei  a  janela mesmo,  porque meus 
irmão tava lá fora.
E: Ali, tudo perto da sua casa? (Amostra Censo 2000, T 07)

As  seqüências  expositivas,  por  sua  vez,  caracterizam-se  por  cumprir  um  papel 

informativo,  de  exposição  ou  explicação  de  um  fato,  ou  acontecimento.  Dentre  as 

propriedades gramáticas destacam-se o tempo presente do indicativo, a presença de adjetivos 

descritivos  ou  qualificadores,  analogias  e  estruturas  modalizadoras.  Quanto  à  coesão  e 
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coerência, observa-se o uso de conectores e anaforização normal, uso de repetições, sinais 

indicadores  de  avaliação  como  “eu  creio”,  “parece-me  que”,  “é  minha  opinião”. 

Pragmaticamente, os textos expositivos objetivam precisar, identificar, situar e explicar. O 

exemplo (68) ilustra uma construção causal em uma seqüência expositiva.  

                              (68) E: É Você me disse que gosta muito de novela. Qual que você tá       
                                      assistindo agora?

F: Ai  eu tô te saco cheio daquela “Terra Nostra”, não agüento mais vê 
aquilo. Eu gostava muito da que terminou das sete, como é que era o 
nome, eu não me lembro o nome, ah que terminou. Agora essa “Uga 
uga” eu  acho engraçada,  que  tá  dando,  eu  assisto  ela  alguns  dias, 
porque depende do horário que eu chego em casa dá pra assistî. A 
“Terra Nostra” eu vejo, mas  eu tô ficando de saco cheio,  porque é  
sempre a mesma coisa.
(Amostra Censo 2000, T 22)
 

Os textos descritivos identificam-se no plano composicional por apresentar o tema no 

início e uma progressão enumerativa das partes e propriedades, que pode ser exaustiva ou 

seletiva.  Além  disso  fazem  referência  à  localização  espacial  e/  ou  temporal.  Quanto  às 

propriedades gramaticais, destaca-se o uso de verbos de estado e orações adjetivas; quanto ao 

tempo e modo verbais observa-se o uso  de tempos que perspectivizam a durabilidade,  como 

o presente do indicativo e os tempos do imperfeito. Quanto ao aspecto coesivo, destacam-se 

as associações léxicas, nas várias espécies de anáforas. Pragmaticamente, os textos descritivos 

caracterizam-se por apresentarem as propriedades, as qualidades, as características de objetos, 

de ambientes de ações e estados. O exemplo (69) ilustra uma construção causal nesse tipo de 

seqüência: 

            (69) E: O Garotinho ... então você... concorda com o governo que ele tá
fazendo, concorda com a ... ? 
F:  É...  Muitas  pessoas  tão  elogiando  ele  pelos  trabalho  que  ele  tá 
fazendo por aqui.
E: Que trabalhos que ele tem feito ?
F: É eles tão... ele ta fazendo esses negócio de vala, tão limpando a 
vala  todinha  ,  colocando  manilha.  Tão  é  colocando  água  por  aí,  
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porque tem um monte de lugares  que não tem água, tá: - tá com falta 
de água ...é...esse negócio. (Amostra Censo 2000, T 03) 

O texto argumentativo,  no plano composicional,  caracteriza-se por apresentar teses 

conhecidas  (premissa  maior,  premissa  menor),  tese  nova  e  a  conclusão.  Dentre  as 

propriedades  gramaticais  destaca-se  a  presença  do  verbo  ser  ou  equivalentes;  verbos  que 

estabeleçam relação entre causa e efeito: causar, originar, ocasionar, suscitar, motivar etc.; 

verbo dicendi: afirmar, declarar, considerar, implicar, alegar, assegurar etc. O tempo presente 

é usado com valor universal. Quanto aos aspectos ligados a  coesão e coerência observa-se a 

presença de elementos que marcam a ordenação dos argumentos: “em primeiro lugar”, “em 

segundo lugar”, “por último”, “finalmente”, “a seguir”; a conexão entre os argumentos: “já 

que”, “assim”, “posto que”, “em conclusão”, etc. Quanto as propriedades pragmáticas dos 

textos argumentativos, os argumentos devem ser acessíveis ao interlocutor para que se alcance 

o propósito que é o de  convencer, persuadir. As propriedades destacadas acima colaboraram 

para classificar o exemplo (70), a seguir, como um texto argumentativo:

                            (70) E: E você acha...Porque tem o problema penitenciário né?, e então o 
                                   que que você faria se você estivesse numa posição, cê acha...

F: Olha eu acho que começa tudo por um problema de distribuição de 
renda que eu acho um absurdo nesse país eu acho que enquanto as 
pessoas forem miseráveis do jeito que são a tendência é a violência 
cada vez maior, eu acho que por melhor que você possa sê tem uma 
hora que dá um desespero tamanho,  sabe eu num acho que eles são  
maus  porque querem ser maus,  são ladrões,  eu acho que eles são 
levados  a  isso,  aí  se  eles  são  pegos  e  são  colocados  num regime 
penitenciário como é o nosso é evidente que eles saem piores, demora 
que eles entendam então nós somos... (Amostra Censo 2000, T 32)

A tabela (17) apresenta a distribuição dos três tipos de construções causais de acordo 

com os quatro tipos textuais investigados: descritivo, expositivo, narrativo e argumentativo. A 

distribuição das freqüências indica claramente uma incidência ligeiramente diferenciada das 

construções causais pelos tipos textuais considerados. 
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Tabela 17 – Correlação entre o tipo textual e o tipo de relação causal

Tipo textual Conteúdo epistêmico Atos de fala
Descritivo 18 = 4% 10 = 10% 3 = 12%
Expositivo 217 = 52% 45 = 43% 4 = 16%
Narrativa   85 = 21% 13 = 13% 9 = 36%
Argumentativo   96 = 23% 36 = 34% 9 = 36%
Total 416 104 25

É de  se  notar  que  as  construções  causais  no  domínio  do  conteúdo e  no  domínio 

epistêmico  apresentam  uma  distribuição  perfeitamente  paralela.  Ambas  predominam  nas 

porções textuais identificadas como expositivas (52% e 43%), seguindo-se sua freqüência nas 

porções argumentativas (23% e 34%). Se considerarmos,  no entanto,  a diferença entre as 

percentagens para esses dois tipos textuais, podemos notar que ela é ligeiramente menor no 

caso das construções epistêmicas (9 pontos) do que no caso das construções no domínio do 

conteúdo  (29  pontos).  Essa  diferença  pode  ser  indicativa  de  que  as  construções  causais 

epistêmicas desempenham um papel mais nítido em textos argumentativos, o que pode ser 

uma conseqüência da própria natureza subjetiva desse tipo de relação causal. 

A elevada freqüência de causais epistêmicas e de conteúdo em seqüências expositivas 

confirma a função discursiva que essas construções assumem no texto, mas discordam, pelo 

menos aparentemente, do que já foi concluído em outros trabalhos. Assim, Ramos (Op. cit.), 

por exemplo, encontra maior ocorrência de orações causais em textos narrativos.  Entretanto, 

se  levarmos  em  conta  que  parte  dos  textos  que  classificamos  como  expositivos  podem 

constituir  a  parte  avaliativa  das  porções  textuais  classificadas  como  narrativas,  podemos 

concluir que essas construções causais se inserem, em sentido mais largo, em textos narrativos 

(correspondendo a um total de 60,33%, um valor bastante próximo do resultado encontrado 

por Ramos (2000) para a amostra de escrita  (60,52%).  

As cláusulas  porque ligadas aos atos de fala apresentam uma distribuição estatística 

que as particulariza em relação às demais. Para as causais no domínio dos atos de fala, as 
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freqüências para textos narrativos e textos argumentativos são idênticas (36%) e não chega a 

haver  diferença  significativa  entre  os índices  para  textos  dissertativos  (12%) e  expositivo 

(16%).  A grande ocorrência  das causais  no domínio de atos  de fala  em textos narrativos 

decorre, evidentemente, do próprio contexto em que elas se situam. Como já dissemos, elas 

ocorrem em discursos diretos, na maioria das vezes, inseridos em trechos de narração em que 

o  falante  dá  voz  aos  próprios  personagens.  Essa  particularidade  parece  indicar  que  essas 

orações  com  porque possuem  um  papel  particular  no  discurso,  funcionando  como 

mecanismos de atenuação  que, enquadrando um ato de fala, buscam garantir a sua realização. 

A análise  da correlação entre  os três tipos de construção causal  e  o tipo de texto 

permite mostrar o papel discursivo que assumem essas construções. O predomínio de orações 

causais em textos expositivos pode estar associado aos “mecanismos avaliativos” utilizados 

pelo  falante  no  ato  da  narração  para  fazer  suas  colocações,  comentários,  explicações, 

justificativas,  razões  ou  evidências  para  a  história  narrada.  Convém  salientar  que,  na 

organização discursiva, a avaliação funciona como fundo, fato que propicia a ocorrência das 

orações hipotáticas, que realçam, ampliam, comentam e dão suporte à linha de eventos.
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6- CONCLUSÃO

A partir da análise desenvolvida ao longo deste trabalho, especialmente em vista dos 

resultados  quantitativos  e  qualitativos  apresentados  no  capítulo  5,  podem  ser  extraídas 

algumas  conclusões,  não  apenas  quanto  as  propriedades  morfossintáticas,  semânticas  e 

discursivas  associadas  às  cláusulas  porque em  cada  um  dos  diferentes  domínios  como 

também à ambigüidade pragmática de porque. 

O primeiro aspecto a ser salientado refere-se à distribuição dos diferentes usos de 

porque no discurso oral. Do total de dados investigados, verificamos um grande equilíbrio na 

distribuição de porque conector e porque discursivos. A alta freqüência de porque discursivo 

mostra  que  esse  elemento  extrapola  largamente  o  seu  papel  na  organização  de  períodos 

complexos, atuando de forma significativa na organização do discurso. 

Pudemos  constatar  também  que,  embora  ocorram  construções  causais  com  o 

conector  porque nos  três  domínios  (referencial,  epistêmico  e  dos  atos  de  fala),  há  um 

predomínio de ocorrências de  porque no domínio referencial,  ou seja,  como elemento de 

ligação entre dois estados de coisas, tomados em relação de causa-efeito. Em segundo lugar, 

situam-se as construções com porque no domínio epistêmico e, por último, o uso de porque 

associado a um ato de fala. A escassez de orações causais ligadas a um ato de fala pode ser 

uma conseqüência natural da amostra analisada, entrevistas em que há um nítido desequilíbrio 

nos papéis discursivos, favorecendo um discurso mais monológico. Constituem, portanto, um 

gênero pouco propício à ocorrência de atos de fala.

Na análise das orações causais com porque, verificamos que algumas propriedades de 

natureza formal, semântica e discursiva estão associadas de forma mais geral às três diferentes 

formas de realização da relação de causalidade. Pode-se falar em um paralelismo bastante 

acentuado  entre  os  diferentes  tipos  de  construção  causal.  No  entanto,  dentre  as  diversas 

propriedades analisadas, algumas permitiram identificar certas diferenças quantitativas que 
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sugerem um comportamento um pouco mais específico das construções epistêmicas e de atos 

de fala em relação às de conteúdo.

A análise das propriedades ligadas ao sujeito revela que os três tipos de construção 

causal analisados partilham diversas propriedades relacionadas ao sujeito das orações causal e 

núcleo. De forma geral, os resultados obtidos comprovaram tendências já depreendidas na 

literatura lingüística. Quanto à correferencialidade entre os sujeitos das orações que compõem 

o período complexo, pôde ser constatado o predomínio de sujeitos com referência distinta nos 

três  domínios.  No  entanto,  as  orações  epistêmicas  mostram  certa  particularidade  por 

apresentarem  um  intervalo  sensivelmente  maior  entre  as  freqüências  de  sujeitos 

correferenciais e não-correferenciais, fato que pode estar ligado à própria natureza da relação 

causal epistêmica. 

No  que  se  refere  à  forma  de  realização  do  sujeito,  destacou-se  a  ocorrência  de 

anáfora pronominal nas duas orações (quase 50% dos dados) paralelamente nos três domínios. 

De  forma  semelhante,  na  análise  do  grupo  de  fatores  animacidade  do  sujeito,  pudemos 

verificar o paralelismo dos três tipos de construção causal: predomínio de sujeitos animados 

nas orações causais e núcleo. A predominância de sujeitos animados nas construções causais 

parece ser uma decorrência natural da própria natureza da relação causal: a causa, em seu 

sentido mais estrito, envolve a ação de um agente controlador que, intencionalmente provoca 

uma mudança em um estado de coisas. Pressupõe, portanto, um ser [+ animado] que mais 

naturalmente propiciam a atualização desse traço de controle.

Podemo dizer, portanto, que, do ponto de vista das características morfossintáticas e 

semânticas relacionadas ao sujeito das duas orações, não se delineia claramente uma diferença 

entre os três tipos de construções causais. Não há evidências seguras de que os diferentes 

tipos de construção causal se insiram em pontos distintos de um  continuum de integração 

sintática.
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Também  no  que  se  refere  aos  esquemas  modo-temporais,  as  construções  causais 

apresentam  tendências  mais  gerais.  Embora  haja  uma  grande  variedade  de  combinações 

modo-temporais possíveis, destaca-se sobretudo a combinação presente do indicativo/presente 

do indicativo, sinalizando uma harmonia de traços de modo e tempo nos períodos complexos 

em  que  emerge  a  relação  de  causalidade.  A  predominância  do  presente  do  indicativo, 

principalmente na oração hipotática causal pode ser interpretada como uma conseqüência de o 

presente ser o tempo do comentário, mais adequado à expressão de generalizações. Nesse 

sentido, parece ser o tempo mais habilitado a garantir a validade da causa apresentada pelo 

falante,  uma vez que a situa num plano em que a sua relação com o efeito ganha maior 

coerência. 

Os resultados para o esquema modo-temporal  sugerem algumas peculiaridades das 

construções causais no domínio epistêmico, em que se observa incidência mais significativa 

do  esquema modo-temporal,  presente  do  indicativo/presente  do  indicativo.  Essa diferença 

quantitativa pode estar associada à própria natureza da relação causal epistêmica, organizada 

em torno de uma inferência, uma opinião, fruto da subjetividade, mais próxima, portanto de 

uma generalização.  

O  esquema  de  correlação  pretérito  perfeito/pretérito  perfeito  apresenta  o  segundo 

maior  índice  na  amostra  analisada,  em  especial  nas  construções  causais  no  domínio  do 

conteúdo.  Os enunciados causais com essa combinação modo-temporal se caracterizam pela 

saliência do aspecto [+ télico], ou seja, são compostos de orações com verbos  perfectivos em 

que as ações codificadas são percebidas na sua completude. Essa conjugação de traços situa as 

orações  constituintes  desses  enunciados  em  um  ponto  mais  alto  de  uma  escala  de 

transitividade.  Nesse  caso,  as  duas  orações  do  período  podem  ser  consideradas  figura 

(foreground), integrando o fluxo narrativo. Poderíamos dizer, portanto, que, nesse esquema 

modo-temporal,  uma grande parte da função das orações constituintes do período não resulta 
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do uso do conector em si mesmo, mas, ao contrário, decorre de outras propriedades das duas 

orações relacionadas.

Os esquemas modo-temporais predominantes nas construções causais não chegam a 

distinguir  forma  clara  os  diferentes  tipos  de  construções  causais.  Independentemente  do 

domínio em que estabelecem a relação de causalidade, as construções causais com  porque 

partilham  diversas  propriedades  modo-temporais,  tendendo,  principalmente,  para  uma 

simetria de traços morfológicos do verbo, uma propriedade indicadora de maior dependência 

entre a oração satélite e a oração núcleo.  Nesse sentido, há evidências de que as orações 

causais com porque são orações hipotáticas.

O  paralelismo  acentuado  entre  os  três  tipos  de  construções  causais  se  revela 

igualmente  no  nível  das  propriedades  semânticas  do  verbo  núcleo  das  orações.  Pudemos 

verificar  que  tanto  a  oração  núcleo  como a  oração  causal  codificam predominantemente 

processos do tipo material e relacional. Os verbos do processo material assemelham-se aos 

verbos de ação que caracterizam-se pelos traços semânticos [+ dinamismo] e [+ controle], 

traços associados a eventos de figura. Já os verbos do processo relacional apresentam traços 

dos verbos de estado, como [- controle] e [-dinamismo], configurando, assim, eventos menos 

salientes e mais estáticos, mais compatíveis com a função discursiva de fundo. As estatísticas 

obtidas neste trabalho mostram indicações de que, embora possam ser utilizadas como figura, 

dado  determinados  esquemas  temporais,  as  orações  causais  no  nosso  corpus são 

predominantemente fundo, o que as aproxima das orações hipotáticas de realce, cujo papel é o 

de emoldurar a informação necessária à compreensão do que é relatado na núcleo.  

A  correlação  entre  distribuição  da  informação  e  as  construções  causais  nos  três 

domínios  confirma  os  efeitos  do  princípio  da  distribuição  de  informação.  As  correlações 

obtidas mostram que as orações causais codificam predominantemente informação nova nos 

três domínios, confirmando, assim, o que já foi destacado em outros trabalhos. Nesse sentido, 

106



as  orações introduzidas pelo conector  porque constituem uma estratégia de progressão do 

discurso, na medida em que acrescentam informação não compartilhada por falante e ouvinte. 

As orações epistêmicas, entretanto, apresentam algumas diferenças quantitativas, pois, neste 

domínio, não chega a haver uma diferença significativa na codificação de informação nova e 

de informação disponível.

 Na análise das orações núcleo encontramos uma distribuição semelhante à observada 

para as orações causais, com predomínio de informação nova, não mencionada no discurso 

anterior. Confirma-se igualmente a menor incidência de informação nova nas epistêmicas. 

Considerando os segmentos causa e conseqüência separadamente, tudo indica, portanto, que 

as particularidades discursivas dos diferentes tipos de construções causais envolvem mais a 

oração causal do que a oração núcleo.  Podemos dizer que as construções causais epistêmicas 

se  particularizam  em relação  às  demais,  por  constituirem um contexto  mais  favorável  à 

ocorrência de informação disponível. A maior presença de informação disponível nas orações 

causais epistêmicas é conforme ao próprio raciocínio inferencial  que constitui  as  relações 

causais  epistêmicas.  Uma  evidência,  da  qual  pode  ser  extraída  uma  conclusão  é  uma 

informação pressuposta, disponível que pode autorizar uma determinada inferência.

Outro  aspecto  discursivo  contemplado  neste  trabalho  refere-se  à  ocorrência  de 

modalizadores explicitos tanto na oração núcleo como na oração causal. No que se refere a 

esse aspecto, mais uma vez as construções epistêmicas tendem a se particularizar, pelo menos 

do ponto de vista quantitativo, apresentando maior incidência de elementos que sinalizam a 

subjetividade do locutor. As orações núcleo no domínio epistêmico constituem uma inferência 

que o próprio falante se autoriza a partir da constatação de uma evidência. Uma inferência que 

pode,  inclusive,  não  se  comprovar  nos  fatos  da  realidade.  Trata-se,  portanto,  de  uma 

conclusão subjetiva que, embora possível,  decorre de uma avaliação do falante acerca das 

relações possíveis entre os fatos. A presença de um modalizador explícito, nesse caso, reforça 
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essa subjetividade e  fornece para o  interlocutor um índice de que tal  conclusão pode ser 

discutida.

Com  relação  à  organização  sintagmática  das  construções  causais,  destaca-se  a 

posposição  da  oração  causal  como ordem não  marcada,  fato  contemplado  pela  literatura 

lingüística.  A distribuição  é  idêntica  nos  três  domínios,  não  configurando,  portanto,  uma 

propriedade distintiva. Do ponto de vista da posição da oração no período, não se encontram, 

portanto, evidências seguras de que as diferentes construções com porque correspondam a 

processos sintáticos distintos. A tendência mais geral de posposição das orações introduzidas 

por porque reflete, em grande parte, as suas próprias características discursivas, ou seja, sua 

natureza  remática,  ponto  de  introdução de  informação nova.  Nesse  caso,  as  restrições  de 

ordem das causais decorrem naturalmente de princípios pragmático-discursivos que entram 

em jogo  na  organização  dos  períodos  complexos,  fazendo  com  que  algumas  formas  de 

disposição linear se especializem em codificar determinado tipo de informação.

Através da análise da distribuição das construções causais por diferentes tipos de texto 

permitiu  destacar  o  papel  discursivo  que  assumem  essas  construções.  O  predomínio  de 

orações causais em textos expositivos pode estar associado, de um lado, ao seu papel nos 

“mecanismos avaliativos” e de criação de cenários que dão suporte à linha de eventos da 

narrativa.

Dentre  as  diversas  propriedades  consideradas  neste  estudo,  os  resultados  parecem 

indicar  que  as  do  nível  discursivo,  as  que  envolvem status  informacional  e  presença  de 

modalizadores,  são  as  que  fornecem  indícios  mais  claros  de  que  as  construções  causais 

epistêmicas  operam  em  um  nível  distinto  das  demais.  No  que  se  refere  às  demais 

propriedades, pudemos confirmar a existência de um conjunto de propriedades mais gerais 

que  parecem ser  inerente  às  construções  com causais  com  porque.  A maior  parte  dessas 

propriedades, como harmonia modo-temporal, correferencialidade de sujeito e predomínio de 
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anáfora pronominal constituem traços indicativos de um maior estreitamento sintático entre as 

duas orações relacionadas, independentemente do nível em que se estabelece a relação causal. 

Diferentemente  do  que  se  poderia  esperar,  as  causais  epistêmicas  e  de  atos  de  fala  não 

apresentam propriedades compatíveis com um menor estreitamento sintático do que as de 

conteúdo.  As pequenas diferenças quantitativas depreendidas ao longo do estudo não são 

favoráveis,  portanto,  à  inclusão das  três  construções  com  porque em processos  sintáticos 

distintos,  ou  seja,  tudo  indica  que  há  argumentos  suficientes  para  a  separação  entre 

coordenadas explicativas e subordinadas causais.  Nesse caso, essas orações constituiriam, 

como um conjunto, um processo de hipotaxe. 
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