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Resumo: 

O presente trabalho tem o objetivo de descrever os usos sincrônicos da construção verbo 

+ que na fala goiana, numa perspectiva cognitivo-funcional. Conquanto tenha-se 

pretendido analisar os usos gerais da construção em questão, houve um enfoque no 

exame da construção ser + que em posição inicial na sentença. Neste trabalho, 

pretende-se explicitar as funções discursivo-pragmáticas exercidas por essa estrutura 

linguística e apresentam-se argumentos no sentido de considerá-la uma construção (tal 

como esse conceito é entendido na Gramática de Construções) com a função de 

operador causal. 
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Abstract: 

This paper aims to describe the synchronic uses of  verb + que construction in Goiás 

speech, in a cognitive-functional perspective. Although it had intended to analyze the 

general uses of the construction in question, there was a focus on the examination of the 

ser + que construction in initial position in the sentence. In this work, it is intended to 

make explicit the discursive-pragmatic functions performed by this linguistic structure 

and to present arguments in order to consider it a construction (such as this concept is 

understood in Construction Grammar) with the function of causal operator. 
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1 Introdução 

  

 Apresenta-se, neste artigo, uma síntese dos resultados alcançados numa 

experiência de iniciação científica cujo plano de trabalho é intitulado “Gramática e 

cognição: um estudo da conexidade sintático-cognitiva de verbo + que no português 

contemporâneo falado em Goiás”. O trabalho se vincula ao projeto Fala Goiana, que 

visa à constituição e à sistematização de um corpus sincrônico do português falado em 
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Goiás e cujos dados foram utilizados como material de análise nesta pesquisa. Esse 

projeto é vice-coordenado pelo Prof. Dr. Leosmar Aparecido da Silva, orientador desta 

pesquisa, a qual esteve em vigência de agosto de 2013 a julho de 2014. Foram 

utilizados, também, dados de fala não sistematizados, ou seja, do registro de 

construções comumente ouvidas, mas que não apareceram nas gravações realizadas. 

 O objetivo geral deste trabalho, como sugere o próprio título, é o de analisar as 

ocorrências do tipo verbo + que numa perspectiva cognitivo-funcional, com base na 

Gramática de Construções, de Bybee (2010) e de Goldberg (2005). É bastante 

interessante o fato de aparentemente um mesmo tipo de sequência apresentar funções 

tão distintas. Conquanto já existam inúmeros trabalhos acerca de estruturas verbo + 

que, a sua alta variabilidade sintática, semântica e pragmática faz emergir a necessidade 

de novas investigações a fim de descrevê-las. No plano de trabalho, deixou-se claro um 

maior interesse por construções do tipo ser + que em posição inicial na sentença – razão 

pela qual, neste artigo, se versará mais detidamente sobre essa estrutura linguística. 

 Ressalta-se que, nas atuais pesquisas sobre as sequências ser + que, verifica-se 

uma preferência pela abordagem dessa construção no âmbito da clivagem e, portanto, 

geralmente associada a estratégias pragmáticas de focalização e topicalização. É o que 

fazem, por exemplo, Longhin e Ilari (2000), Braga (2009) e Pezzati (2012).  

Poucos, todavia, são os estudos sobre a sequência ser + que em posição inicial 

na sentença. Um deles é o de Figueiredo-Gomes (2008), que analisa, numa perspectiva 

histórica, o processo de gramaticalização dessa construção, comparando-o com a 

emergência das clivadas. O trabalho de Figueiredo-Gomes (2008), todavia, não enfoca o 

papel do é que inicial na interação – estudo que se mostraria bastante relevante, 

considerando-se as funções pragmáticas e retóricas que essa estrutura parece revelar. 

A escolha por analisar mais atentamente a sequência ser + que inicial se deu, 

portanto, primeiramente em razão de essa construção ainda ter sido pouco estudada. 

Ademais, as já existentes propostas de classificação dessa estrutura linguística mostram-

se insuficientes para descrever as funções discursivo-pragmáticas por ela exercidas.  

 O quadro teórico em que o presente trabalho se insere – a Gramática de 

Construções, de Goldberg (1995) e de Bybee (2010) – consiste em uma proposta que 

harmoniza alguns princípios básicos do funcionalismo e da linguística cognitiva. 

Embora existam vários modelos de gramática de construções, é consensual a definição 

de construção como um par forma-função (BYBEE, 2010), que passa, então, a ser 

considerado como a unidade básica de análise linguística. É assentadamente nessa 



noção de construção, bem como em suas propriedades constitutivas, que se pretende 

tecer considerações sobre os usos de ser + que em posição inicial na sentença. 

Este artigo está organizado em basicamente cinco seções. Na primeira seção, a 

introdução, é feita a contextualização da pesquisa, assim como a apresentação da 

proposta. Na segunda, descreve-se a metodologia da pesquisa e o referencial teórico 

utilizado. Na terceira, apresentam-se os resultados, ao mesmo tempo em que se faz uma 

discussão deles. Na quarta, procede-se às conclusões e, na quinta, apresentam-se as 

referências. 

 

2 Metodologia 

   

  Inicialmente, examinaram-se ocorrências das sequências verbo + que em 

entrevistas do projeto Fala Goiana. Especificamente nesta investigação, os dados 

utilizados consistem em dez transcrições de entrevistas feitas por Silva (2005) com 

moradores da Cidade de Goiás, com até quatro anos de escolarização. No processo de 

coleta dos dados, o pesquisador inicialmente se apresentava e falava do projeto de 

pesquisa, sem explicitar que o foco da análise recairia sobre aspectos linguísticos.  

A fim de tentar minimizar o grau de monitoramento gerado pela presença do 

pesquisador e do gravador, tentava-se fazer, por meio de perguntas, que os informantes 

narrassem suas experiências de vida, conforme sugere Tarallo (2007). Buscou-se, então, 

realizar questionamentos que envolvessem lembranças/recordações, já que se pressupõe 

que esse tipo de pergunta exige um envolvimento emocional maior e favoreceria, 

portanto, a existência de um grau mais baixo de monitoramento da fala. Nessas 

situações, o falante tende a se preocupar mais com lembrar-se dos fatos ocorridos e, 

portanto, com o conteúdo a ser veiculado do que propriamente com a maneira com que 

os acontecimentos são narrados.  

Com o objetivo de fundamentar a análise do corpus, foram feitas algumas 

leituras de textos teóricos de orientação cognitivo-funcional, principalmente alguns 

capítulos constantes do livro Language, usage and cognition, de Bybee (2010) e do 

livro Constructions, de Goldberg (1995). Também foram feitas leituras de trabalhos 

funcionalistas sobre diferentes usos da sequência verbo + que no português brasileiro, 

tais como os trabalhos de Freitag (2003), Gonçalves (2004) e Domingos (2009). 

 

 



3 Resultados e discussão 

                          

Os resultados do presente trabalho serão apresentados em três partes. Na 

primeira, serão examinados vários usos de verbo + que identificados no corpus. Na 

segunda, serão descritas algumas propostas/considerações já existentes acerca da 

classificação da sequência ser + que em início de sentença. Na terceira, haverá a análise 

dessa estrutura linguística numa perspectiva cognitivo-funcional, mais especificamente 

dentro do quadro teórico da Gramática de Construções. 

 

3.1 Usos de verbo + que identificados no corpus 

  

Na análise de 10 transcrições de entrevistas (de em média 1 hora de duração) 

coletadas no projeto Fala Goiana, foram encontradas 556 ocorrências da sequência 

verbo + que.  Uma das limitações encontradas para se fazer o percentual das categorias 

de verbo + que encontradas no corpus foi o fato de que muitas construções se 

encaixavam em mais de uma categoria, já que, nos processos de mudança linguística, há 

estágios em que uma mesma construção partilha propriedades com outras categorias. 

Assim, em comum acordo com o orientador e para garantir a qualidade técnico-

metodológica da pesquisa, optou-se por não fazer quantificações.  

Ressalta-se que, no corpus, a categoria de construções verbo + que 

modalizadoras foi, quantitativamente, a mais expressiva: foram encontrados, em média, 

267 usos. Alguns deles constam abaixo: 

 
(1)  O povo... num tá teno mais paz... sossego né... parece que a pessoa acha muito 

fácil decidi robá ou... cometê crime... né... então... tem gente di fora vai chegano pra 

cá, porque aqui tamém a cidade é muito fraca em questão de trabalho... né... tem 

muito poco trabalho... (DMC, M, 25) 
4
 

 

(2) É... é... já teve... é... teve um assassinato... passado algum acho que... num chegô 

meis uns vinti dia sassinô otro né que amigo nosso demais  (DMC, M, 25) 
 

(3) que eu sai fora foi... uns tempo pra trás qu/eu tive que trabaiá fora de servente aí... 

foi uns deiz dia só em Brasília... foi só... mais sempre foi andá só qui nu... (DMC, 

M, 25) 

 

Nesses casos, verifica-se que as sequências de verbo + que apresentam caráter 

modalizador, uma vez que, por meio delas, é expressa uma avaliação do falante acerca 

do conteúdo proposicional veiculado. Em (1), o uso da construção “parece que” 
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promove uma atenuação da afirmação categórica de que “a pessoa acha muito fácil 

decidi robá”. Em (2), à semelhança do que ocorre em (1), também se gera incerteza 

acerca daquilo que é declarado, mas por meio do uso de “acho que”. Nessa situação, 

contudo, exprime-se maior grau de subjetividade, em razão do próprio uso da primeira 

pessoa, enquanto em (1), embora também haja subjetividade (GONÇALVES, 2004), o 

falante adota uma postura mais distanciada do julgamento. Já em (3), há uma típica 

construção modalizadora deôntica, cujo valor semântico é o de obrigatoriedade.  

No corpus, identificaram-se, também, várias ocorrências de verbo de elocução + 

que. Acredita-se que, pelo o fato de, nas entrevistas, os informantes serem 

constantemente levados a narrar acontecimentos vividos por eles, os verbos de elocução 

tenham apresentado alta frequência no corpus, já que tais verbos são típicos da atividade 

reportativa. Vejam-se alguns usos desse tipo de construção nas frases seguintes: 

 

(4) i sempre minha mãe… sempre pegava no meu pé... falava que cê tem a cara do seu 

pai… (JS, M, 36) 

 

(5) É contava muitas histórias assim… de bicho… assim… as veiz… animais 

selvagens… do mato aí… contava… que… que minha vó uma veiz contô que… eu 

ri dimais dela… que parece que tava andano na fazenda… aí parece que vei uma 

cobra em cima da pedra… (DMC, M, 25) 

 

Outra sequência bastante frequente no corpus foi a de verbo de cognição + que, 

cujos usos exemplificativos constam abaixo: 

 

(6) a gente trabaiava muito na roça “sim”... e... dava só remedêra de casa... um pensava 

que mordida de mosquito, pensava que era lergia dôtras coisa... num pensava que 

pudia sê o sarampo... e quando nóis discubriu que era sarampo tava  passando da 

hora...  (MAJ, F, 65) 

 

(7) cê ainda xinga de priguiçoso...  é pruquê ele é priguiçoso, ele é vagabundo... mai 

num sabe que é o guverno que tirô o direito dos coitado vivê... num sabe que a 

pessoa num tem alertação... ele é pobre de ispríto... (MAJ, F, 65) 

 

(8) aí eis mim ensinaram que aí cê dava dois toque no cabo… tinha uma marreta no 

cabo… ( ) cabo de aço… cê batia… cê dava um toque es ajeitava… (JCRO, M, 30) 

 

(9) Aí nos mudamo... né…  p/esse lugar q/eu falei pra você que tinha MUITA cobra… 

lá… eu lembro que nóis ficô LÁ só um ano… (MRDA, F, 70) 
 

 

Nesses casos, por meio do verbo, expressa-se uma atividade mental, que 

geralmente envolve a aquisição de conhecimento, tal como se percebe mais 

prototipicamente em (6) e (7). 



Diferentemente do esperado, encontraram-se poucas ocorrências de ser (verbo 

copulativo) + que (complementizador). Trata-se de um uso relativamente comum na 

modalidade escrita, mas que só esteve presente, no corpus, duas vezes, como se observa 

a seguir:  

 

(10) aí depois nóis comprou um barracão livre no setor Rii Vermei... aí o que mudou foi 

que... asfaltô o setô Rii Vermei... né... aí já melhorô bastante porque era chão tudo 

chei de poera... né... (DMC, M, 25) 
 

(11) tinha o… o Zé Carlo… aí tinha… nóis morava tudo num… quais na mesma 

fazenda... né?… mais era um poquim longe… mais quase na mesma fazenda… 

então… é… a diferença é que era de… do irmão e a fazenda era do/tro irmão… 

então... tudo fazia divisa… aí… a gente ia pra festa… voltava… as veiz ia… de 

domingo… ia jogá bola né?  (DMC, M, 25) 

 

 Ademais, houve várias sequências verbo + que de enquadramento mais 

complexo, algumas das quais são cristalizadas. Vejam-se os exemplos a seguir:  

(12) isquici o nome da fazenda que ele mora... tá tudo isparramado... e tô aí... tem a 

consciência em pens/... assim ó...” será que foi eu...? SE-RÁ QUE FOI EU? Meu 

Deus...? que passei por tudo isso..?. pra hoje eu tô aqui...? graças a Deus, meus fío 

tudo casado...?” eu percuro Deus... “será que fui eu que guentei tudo aquilo...?” 

(MAJ, F, 65) 
 

(13) Acho que graças a Deus… a gente [minha esposa e eu] sempre dá… uma 

discussãozinha aqui ota da li maisi::: sempre vira que volta... né... tá de boa... né... 

Graças a Deus... (JS, M, 36)  

(14) ai até cabô que ele foi esfaquiô o otro por causa disso dentro da barraca assim...  

(DMC, M, 25) 

(15) Quando eu trabaio pesado… agora esses dia eu tava roçano pasto... fui inventá de roçá 

pasto isso qui inchô que virô quele mundo... (JS, M, 36) 

  

 Em (12), há o uso de uma expressão invariável bastante frequente 

principalmente na modalidade falada e que aparece em sentenças interrogativas. O uso 

de “será que” está ligado à necessidade de expressão de dúvida, o que confere a essa 

construção um caráter adverbial. Já em (13), utiliza-se a expressão “vira que volta”, que 

também funciona como advérbio, mas com valor temporal. No exemplo, o informante 

afirma que o relacionamento com sua parceira está em harmonia; vez ou outra, há uma 

discussão, mas “vira que volta” estão bem, ou seja, logo fazem as pazes/voltam a se 

relacionar.  

Em (14), a expressão “cabou que” (derivada, por aférese, de “acabou que”) já 

funciona como um fator de sequenciamento narrativo e é responsável, portanto, pela 

progressão temática. Em razão disso, essa expressão apresenta caráter conjuncional e 



encontra-se em um estágio de gramaticalização mais avançado do que (12) e (13). Por 

fim, em (15), há o uso de “inchô que virô aquele mundo”, em que se expressa, 

claramente, uma relação de causa e efeito. Assim, parte de corpo inchou tanto (causa) 

que teve como consequência “virar aquele mundo”, ou seja, ter suas proporções físicas 

aumentadas. Trata-se de uma oração matriz cujo núcleo é o verbo “inchar” e à qual se 

vincula uma oração adverbial consecutiva, cujo núcleo se centra no verbo “virar”. 

 

3.2 Propostas de classificação de ser + que em posição inicial 

 

I) Proposta de Bechara (2006) 

 

             No livro Lições de Português pela análise sintática, Bechara (2006, p. 209) 

apresenta a expressão é que como construção expletiva ou de realce. Na gramática 

normativa (concepção partilhada pelo autor), essa nomenclatura é utilizada para 

designar o elemento que pode ser retirado de uma frase, sem que sua configuração 

sintático-semântica seja alterada. Já no funcionalismo, a noção de expletividade é 

bastante combatida, uma vez que elementos sem função sintática, desde que presentes 

no uso, comumente revelam estratégias discursivo-pragmáticas do falante. A retirada 

desses elementos, numa perspectiva funcionalista, implicaria, portanto, alterações 

bastante significativas no nível interpessoal.   

A construção é que considerada expletiva pela gramática normativa é, no 

funcionalismo, entendida como uma construção clivada. O processo de clivagem 

consiste na segmentação de uma oração em duas partes: uma focal e outra não focal 

(LONGHIN, 1999). Essa cisão - que ocorre prototipicamente por meio da inserção do 

verbo ser e do complementizador que – separa os elementos oracionais em diferentes 

níveis de informação, possibilitando a constituição de estratégias de realce e de 

focalização.  

Bechara (2006, p 209), ao apresentar a construção é que como expletiva, deixa 

claro que não se deve confundir o é que que ele chama de expletivo com outros usos de 

é que que denotam:  

  

a) Verbo ser + conjunção integrante (ex.: A verdade é que todos temem a morte); 

b)  Verbo vicário + conjunção integrante (ex. O que ele quis dizer? É que ninguém 

pode sair agora); 



c) Verbo vicário + conjunção causal (ex. Por que saíram? É que precisavam ir à 

praça); 

d) Verbo ser com pronome demonstrativo implícito + pronome relativo (ex. Este é 

que fez a crítica = este é o que fez a crítica). 

 

             Verifica-se que - entre os usos de a até d - apenas b e c ocorrem em posição 

inicial na sentença. Em ambos os casos, o verbo ser é considerado vicário, por substituir 

o verbo da oração precedente, a fim de evitar repetição. O que muda é a função do que. 

No primeiro caso, ele se configura como uma conjunção bastante esvaziada de sentido e 

tem a função de introduzir o complemento sentencial do verbo dizer. Já no segundo 

caso, o que é considerado uma conjunção causal e introduz, portanto, uma oração 

adverbial que expressa o valor de causa em relação à outra oração. 

 

II)  Proposta de Longhin e Ilari (2000) 

 

               Em um artigo intitulado “Uma leitura hallidayana das sentenças clivadas do 

português”, Longhin e Ilari (2000) analisam os vários tipos de clivagem no português 

brasileiro, com base na classificação de sentenças clivadas proposta por Halliday (1966-

1967 apud LONGHIN; ILARI, 2000,). Para esse autor, existem as sentenças chamadas 

"identificadoras" e as "predicativas", que, juntas, compõem o universo das cleft 

sentences do inglês. Nesse contexto teórico de análise, após apresentarem várias 

comparações entre as clivadas do inglês e as do português, os autores fazem as 

seguintes considerações:  

 

No português, como em inglês, encontramos orações predicativas cujo 

constituinte focal não é apresentado explicitamente, como em (34). 

 

(34) O povo não está na cidade porque na cidade tem emprego; é que 

ele foi expulso da fazenda, que não quer mais ninguém lá. (CP). 

(LONGHIN E ILARI, 2000, p. 2017) 

 

 Fica subentendido, portanto, que Longhin e Ilari (2000) entendem as sentenças 

em que há a construção ser + que inicial como um caso não prototípico de sentença 

clivada, haja vista que, nelas, o constituinte focal não é explícito, diferentemente do que 

ocorre nos outros casos de clivagem. Além de haver somente essas considerações, não 

há, por parte dos autores, qualquer observação quanto ao valor semântico que essa 

construção materializa, nem aos papéis discursivo-pragmáticos a ela ligados. No texto, 



em seguida, continua-se a versar sobre as vantagens e os limites do modelo proposto por 

Halliday, que parece ser o grande foco de atenção do trabalho. 

 

3.2 Análise de ser + que em posição inicial com base na Gramática de Construções 

 

             De início, é importante esclarecer que, por meio da expressão “gramática de 

construções”, faz-se alusão a um conjunto de teorias que defendem a construção como a 

unidade básica de análise linguística. Essas teorias começaram a desenvolver-se, com 

maior representatividade, a partir da década de 1980, com Fillmore (1982) e Langacker 

(1987), e atualmente têm sido trabalhadas principalmente por Goldberg (1995), Croft 

(2001) e Bybee (2010). 

            A importância da proposta da Gramática de Construções deve-se, sobretudo, à 

ruptura que ela estabelece com os princípios composicionais que permearam os estudos 

da linguagem por séculos. Desde a Lógica Clássica, fundada por Aristóteles, foi muito 

difundida a ideia de que o significado do todo era obtido pela concatenação do sentido 

das partes. Essa tese também foi amplamente defendida por outros filósofos lógicos, tais 

como Leibniz (1646-1716), Frege (1848-1925), Wittgenstein (em sua primeira fase, por 

volta de 1920). Tal pensamento transpassou as fronteiras da Lógica e se estabeleceu 

também no âmbito da Linguística. 

           A defesa da ideia da composicionalidade linguística, todavia, passou a ser 

questionada principalmente na segunda metade do século XIX. Nessa época, vários 

pesquisadores, sobretudo os de orientação cognitivista, demonstraram grande interesse 

em analisar, mais a fundo, as expressões idiomáticas.  Chegou-se, então, à conclusão de 

que, nessas expressões, o significado, de fato, não é obtido por meio da soma do sentido 

das partes. O sentido de uma expressão é socialmente convencionado e cognitivamente 

motivado, e pode ser mais próximo ou mais distante da soma do sentido das partes que a 

constituem. 

As construções estão sujeitas ao chunking, processo pelo qual unidades são 

coerentemente utilizadas em conjunto para formar estruturas mais complexas. Assim, 

sequências repetidas de palavras (ou morfemas), segundo Bybee (2010, p. 7), são 

empacotadas juntas na cognição, de modo que toda a sequência pode ser acessada como 

um bloco. Nesse sentido, mudanças que ocorrem numa forma em processo de 

gramaticalização se assemelham a mudanças que acontecem com habilidades não 



linguísticas, que também estão sujeitas à automação (BOYLAND, 1996, apud BYBEE, 

2003).  

É importante considerar que a o grau de coesão entre as unidades componentes 

das construções é determinado pela quantidade de vezes em que dois ou mais termos 

aparecem juntos. Essa frequência, como assinala Bybee (2010, p. 25), tem grande 

impacto sobre a suas propriedades fonéticas, morfossintáticas e semânticas, como se 

verifica no objeto desta pesquisa. 

 A fim de analisar propriamente os usos de ser + que em posição inicial na 

sentença, vejam-se os exemplos seguintes: 

 

(16) Inf. Ai quando nóis cresceu... nóis já tomava a arma dele [pai]... já vançava nele... já 

foi perdeno mais medo né, quando nóis tava mais adulto já. 

        Doc.. Por que qui ele agia dessa forma? 

        Inf. É que chegava bebo im casa, e já começava procurá confusão, minha mãe num 

ficava calada i ispichou no caso e logo ele já queria... já amaçava um trem... já 

quebrava já ia arrumano as coisa né... ai sempre mandava ela embora até qui... foi 

mandano... mandano até que chegou um tempo que nóis ajudô ela e nóis separô ela 

dele.   (DMC, M, 25) 
 

       (17)  Doc. Cê que cuidava? 
 

     Inf. É que é eu que sô o mais vei de casa né...então... sempre eu que cuidava... tinha 

hora que a gente tava brincano igual a época que a gente morava aqui... ( ) eis mais 

que o Fernando que é o mais vei como se diz tudo... finado Miron que é meu 

padrasto... na época del/entrava bem bão brincano... minha mãe pegava Mazim... ia 

niná Fernando... pô ele pra dormi... era eu que tinha que pô pra dormi...  (JS, M, 36) 

 

Nesses casos, nota-se que a construção do tipo ser + que introduz uma proposição 

com valor de causa em relação à sentença que a antecede, que tem valor consecutivo. 

Em (16), por exemplo, ao ser questionado sobre o porquê de o pai agir de maneira 

violenta, o informante, iniciando a resposta por meio de é que, afirma que isso ocorria 

porque o pai já chegava bêbado à residência. De maneira semelhante, em (17), quando o 

documentador pergunta ao informante se ele é quem cuidava dos irmãos, ele apresenta a 

causa (o fato de ser o irmão mais velho), iniciando com é que.  

Verifica-se que, muitas vezes, a construção em questão é utilizada em contextos 

em que o falante, ao apresentar o motivo que justifica uma declaração feita, busca - 

além da compreensão por parte do interlocutor - a sua adesão. É em virtude disso que se 

percebe, nessa construção, um caráter retórico. No exemplo a seguir, após o informante 

narrar uma série de brigas que havia na família, o documentador questiona:  

 

(18) Doc. Vocês já moraram em casas diferentes? 



        Inf.: Não, toda vida nóis morô junto... mais é que é tudo do sangue quente né... 

((risos)), minha famia... meu pai é muito increncero...  (DMC, M, 25) 
 

Nesse caso, observa-se que, após realizar uma afirmação que possivelmente o 

interlocutor estranharia, o informante faz uma pausa reflexiva e, em seguida, apresenta 

o motivo que justificaria a declaração feita anteriormente. Exemplos em que o caráter 

retórico dessa construção se torna mais evidente ocorrem, por exemplo, com o uso da 

primeira pessoa, como acontece nas seguintes situações: 

 

(19) Ontem era dia de prova, mas não pude ir à faculdade... É que eu estava doente (CNS) 
 

(20) Na hora em que o navio naufragou, não salvei meu amigo... É que eu não sabia nadar. 

(CNS) 
 

 Em (19) e (20), percebe-se que a sentença causal introduzida por é que já está 

ligada a uma preocupação que o enunciador tem com sua própria imagem e, 

consequentemente, com aceitação de sua atitude por parte do interlocutor. É nesse 

sentido que tal uso da construção ser + que também se associa ao conceito de face 

positiva, presente na Teoria da Polidez (BROWN; LEVINSON, 1987). Segundo essa 

proposta teórica, há nas interações humanas, por um lado, uma tendência no ser humano 

de agir e expressar-se livremente (face negativa); por outro, uma forte preocupação com 

a aceitação, aprovação e admiração da imagem pelo interlocutor (face positiva). 

 Já, do ponto de vista histórico, acredita-se na hipótese de que a construção ser + 

que inicial tenha se originado, por aférese, de ser + porque, por meio da qual também se 

expressa valor causal. Não faltam exemplos em que a conjunção porque aparece em 

síncope, o que atesta essa possibilidade derivacional. Veja-se a ocorrência apresentada 

abaixo: 

(21) Inf.  A Carla num… disse que pra tê filho tem que pensá muito… sabe que na época     

que nóis tá é mesmo… 

        Doc.  Difícil né? 

        Inf.  É p/uque tá um tempo pirigoso dimais num tá… (MRDA, F, 70) 

  

 Segundo Lindblom (1990 apud BYBEE, 2010), o falante está sujeito a duas 

tendências operativas concorrentes: 1) a tendência do sistema motor para a economia de 

esforço e 2) as necessidades do ouvinte de discriminar estímulos, a fim de identificar os 

itens lexicais e construções. Assim, a coarticulação bem como a redução, que é o que 



ocorre com a construção estudada, atuam de modo a facilitar tanto o processo de 

produção quanto o de compreensão das palavras. 

Em relação aos aspectos morfológicos da construção em questão, o verbo ser, no 

corpus, aparece flexionado apenas na terceira pessoa do singular do presente do 

indicativo. Casos, contudo, em que o verbo se flexiona em outros tempos (geralmente 

no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito do indicativo) são perfeitamente possíveis 

de ocorrer. Só não há flexão em pessoa e em modo, que são fixos, tal como se verifica a 

seguir: 

 
(22) O carro bateu na minha perna... Foi que eu não vi ele chegar. (CNS) 
 

(23) Naquela época, eu passei muita fome... Mas era que eu não tinha como me sustentar 

(CNS) 
  

 Observa-se, além disso, que a sequência ser + que não admite a existência de 

material interveniente, ou seja, não há como colocar um termo entre os seus 

componentes – o que, conforme Goldberg (1995), é um forte argumento para se 

constatar a existência de uma construção. Caso se tente inserir um termo interveniente, a 

estrutura passa a se configurar como uma clivagem, e o elemento inserido se torna alvo 

de focalização. Vejam-se os exemplos abaixo, formados a partir de modificações feitas 

em (22) e (23):  

 

(24) O carro bateu na minha perna... Foi eu que não vi ele chegar. (CNS) 
 

(25) Naquela época, eu passei muita fome... Mas era eu que não tinha como me sustentar 

(CNS) 
 

 Em (24), nota-se que a expressão “Foi... que” já apresenta a função de colocar 

“eu” como foco. Com essa alteração, inclusive é ressaltado o fato de a culpa do 

atropelamento ter sido do próprio locutor, que não viu o carro chegar. O mesmo efeito 

de sentido ocorre em (25), em que se promove uma focalização do sujeito e, assim, a 

culpa por passar fome recai, com maior força, sobre a responsabilidade do locutor. 

Embora, em ambos os casos, a segunda sentença continue a apresentar valor causal, ela 

fica sem uma conjunção que materialize esse valor semântico, uma vez que a construção 

ser + que passa a funcionar como uma estratégia de focalização. 

  Quanto à distribuição da construção ser + que inicial na sentença, observa-se 

que ela ocorre basicamente em dois contextos morfossintáticos: 

 



I) após uma sentença interrogativa e introduzindo uma resposta ao 

questionamento feito; 

II) após uma sentença declarativa e introduzindo uma 

esclarecimento/justificativa para a declaração feita. Nesse caso, a construção 

pode vir posposta ao conectivo “mas”. 

 

Em ambos os contextos, verifica-se a existência de uma pausa, que, mais 

especificamente na situação II, revela uma possível hesitação do falante quanto à 

maneira com que o interlocutor compreenderá a declaração feita. Assim, a pausa atende 

a uma necessidade de reorganização do discurso (MARTELLOTA; VOTRE; 

CEZÁRIO, 1996).  

 

4 Considerações finais  

  

 Ao final desta investigação, chegou-se a conclusões importantes acerca da 

multiplicidade de funções que as sequências verbo + que podem assumir. Foram 

identificadas tanto funções mais gramaticalizadas, como, por exemplo, as que possuem 

caráter adverbial e conjuncional, quanto funções que se instanciam no léxico, tais como 

algumas das construções cristalizadas.  

  Conforme os dados sincrônicos da fala goiana puderam atestar, a hipótese de 

que a construção ser + que inicial tenha-se originado, por aférese, de ser + porque é 

bastante plausível. Essa possibilidade se efetiva, como foi visto, na medida em que se 

verificaram construções intermediárias nesse processo de redução, tais como “é 

pu/que”. 

Como foi também possível perceber, o processo de chunking – aliado à redução 

fonética e às restrições distribucionais e flexionais – permite que se analise, de fato, a 

sequência ser + que inicial como uma construção (tal como esse conceito é entendido 

na Gramática de Construções) com a função de operador causal. Tal perspectiva teórica 

mostrou-se eficiente não só na análise morfossintática, mas também no estabelecimento 

de considerações acerca dos processos cognitivos envolvidos no processamento mental 

da sequência em questão. Fez-se necessário também recorrer à Retórica e à Teoria da 

Polidez, para melhor versar sobre os aspectos pragmáticos envolvidos na utilização de 

ser + que inicial, que até então tinham sido pouco abordados nas pesquisas linguísticas 

que tomaram essa sequência como objeto de estudo. 
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