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RESUMO: Este artigo analisa o comportamento semântico-funcional da perífrase 
sendo que no português. Considera, para tanto, os fatores de variação e mudança como 
intrínsecos ao sistema linguístico, especialmente sob o espectro da gramaticalização 
(Traugott e Heine, 1991; Hopper e Traugott, 2003). Restringe-se, nesse sentido, aos 
mecanismos cognitivos envolvidos nesse processo, em especial a metáfora (Lakoff e 
Johnson, 2002; Heine, Claudi e Hünnemeyer, 1991). Concentra-se nos modelos 
conceptuais de gramática de Langacker (2013) e Turner (1996) e na abordagem 
Construcional proposta por Goldberg (2006). A metodologia deste estudo compreende a 
seleção de um corpus empírico do português, extraído de dois bancos de dados virtuais: 
um de base histórica, o www.corpusdoportugues.org, organizado por Davies e Ferreira 
(2006), e outro de sincronias do século XX, o www.linguateca.pt. Assim, foi possível 
estabelecer confrontos entre os aspectos teóricos sobre a abstratização da língua 
(Turner, 1996) e as evidências de uso multifuncional da construção sendo que no 
português. A análise dos dados concentra-se na relação entre o papel da metáfora na 
organização do sistema linguístico, nomeadamente na sua estrutura gramatical, e a 
atuação desse domínio cognitivo na gramaticalização do verbo ser. Como resultado, 
apontam-se evidências de uma construção (Goldberg, 2005) que desempenha função 
pragmática de foco no português contemporâneo. 
PALAVRAS-CHAVE: Metáfora; Gramaticalização; Focalização. 
 
 
ABSTRACT: This paper analyzes the semantic-functional behavior of the periphrasis 
being that (sendo que) in Portuguese. It considers, therefore, variation and change as 
intrinsic factors of the language system, especially in grammaticalization (Traugott and 
Heine, 1991; Hopper and Traugott, 2003). It focuses in the cognitive mechanisms 
involved in this process, especially the metaphor (Lakoff and Johnson, 2002; Heine, 
Claudi and Hünnemeyer, 1991). Its theoretical basis are primarily Langacker’s grammar 
conceptual models (2013), Turner (1996) and the Constructional approach proposed by 
Goldberg (2006). The methodology used in this research includes the selection of an 
empirical corpus of Portuguese, taken from two virtual databases: a historical basis, the 
www.corpusdoportugues.org, organized by Davies and Ferreira (2006), and a 
synchronous basis of data from the 20th century, www.linguateca.pt. Thus, it was 
possible to compare the theoretical aspects (Turner, 1996) and the evidence of use of the 
multifunctional construction being that. Data analysis focuses on the relationship 
between the role of metaphor in organizing the linguistic system, particularly in its 
grammatical structure, and on the role of metaphor in the grammaticalization of being 
that. The result shows us that being that is a construction (Goldberg, 2005) with a role 
of pragmatic function of focus in contemporary Portuguese.  
KEYWORDS: Metaphor; grammaticalization; focus. 
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Introdução 

 O significado linguístico reside na conceptualização, que, por sua vez, é 

caracterizada como dinâmica, interativa, imagística (em oposição à proposicional) e 

imaginativa. Envolve metáfora, mescla (blending), fictividade e construção de espaços 

mentais. Eis a definição apresentada por Langacker (2013), no capítulo  Conceptual 

semantics 2  do seu livro Essentials of Cognitive Grammar, ou, em português, 

Fundamentos da gramática cognitiva. Nele, o linguista americano afirma que não 

podemos descrever  profundamente a gramática sem uma caracterização razoavelmente 

explícita da sua estrutura conceptual3. Isso repercute, segundo Langacker, à necessidade 

de uma conceptualização semântica no estudo dos fenômenos gramaticais de uma 

língua. 

Nesse sentido, os estudos de gramaticalização – principalmente aqueles que 

seguem os modelos inspirados em Meillet (1921), Hopper e Traugott (2003) e Traugott 

e Heine (1991) – consideram que essa perspectiva de mudança linguística efetiva-se 

quando uma expressão menos gramatical assume funções mais gramaticais (Hopper; 

Traugott, 2003), sob a influência de princípios4 que afetam diretamente seu estatuto 

conceptual e funcional. Estudos empíricos baseados em corpora variados confirmam 

essa tendência. Assim, se domínios conceptuais e gramaticais são reconhecidos como 

constituintes da organização de uma língua, o que ocorre com uma construção de status 

funcional, que, devido à frequência de uso, em contextos variados, passa a codificar 

aspecto ainda mais abstrato?  

Hopper e Traugott (2003) provavelmente diriam que expressões gramaticais 

podem se tornar ainda mais gramaticais; o adjetivo redonda, em A pedra é redonda, por 

exemplo, pode passar a assimilar traços definidores de uma função adverbial, como em 

Skol, a cerveja que desce redondo. Givón (1979), por sua vez, dirá que a 

gramaticalização pode ser tão intensa que é capaz de levar um item ou uma construção 

ao grau zero, isto é, ao desaparecimento do seu emprego em certo inventário linguístico. 

Análises consistentes de perspectiva diacrônica são capazes de prover fortes evidências 

a favor dessas duas potenciais respostas, uma vez que a diacronia pode indicar o 

                                                        
2 Tradução sugerida: semântica conceptual. 
3 No original: “We cannot describe grammar revealingly without a principled and reasonable explicit 
characterization of the conceptual structures it incorporates” (Langacker, 2013, p.27). 
4  Basicamente, segundo Hopper (1991), são cinco os princípios de gramaticalização: estratificação, 
divergência, especificação, persistência e de-categorização. 
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percurso de variação e de mudança sofrido por uma expressão  lexical ou menos 

gramatical ao longo de sua história de uso. Logo, tais indicações teóricas e 

metodológicas  promovem inferências empíricas, com elevado grau asseverativo, 

capazes de indicar quando e como ocorreu a passagem entre os limites idiossincráticos 

da língua e o estabelecimento de novas funções e conceptualizações que afetam sua 

dimensão gramatical. 

Aliado a isso, merece igual consideração, principalmente para aferição da 

mudança por gramaticalização, o domínio cognitivo. De acordo com o clássico texto de 

Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991), deve-se considerar o continuum cognitivo 

subjacente à passagem do nível mais concreto e representacional dos elementos 

linguísticos – como nomes, verbos, adjetivos – para níveis mais abstratos, em que 

figuram elementos como os articuladores oracionais, os marcadores textuais, os clíticos 

e até mesmo os morfemas flexionais ou derivacionais.  

Portanto, a observação desse fator ou variável é de extrema importância aos 

estudos que pretendem explicar por que razão, por exemplo, expressões com valor 

menos concreto, passam a desempenhar funções ainda mais abstratas. É o que parece ter 

ocorrido com o verbo ser do português. Derivado, etimologicamente, do latim sĕdēre, 

com sentido original de “estar sentado” (Machado, 1952-1959, p.1974), e da forma sum 

(ĕsse), conforme Maurer Jr. (1959), passa a assumir funções de cópula e, já no 

português arcaico, de locução conjuntiva como em sendo que. 

 É possível localizar estudos sobre a perífrase sendo que, desde o século XIX, 

por exemplo, na gramática de Ribeiro Filho (1950 [1890]); no Guia de usos de Neves 

(2003) e nos trabalhos sobre gramaticalização de Simões (2007) e Rauber (2014). Neste 

artigo, entretanto, sendo que é analisado sob a perspectiva da atuação da metáfora como 

mecanismo cognitivo responsável pela abstratização de uma construção polifuncional 

do português que tem como base o gerúndio do verbo ser em adjunção ao elemento que, 

cujo arranjo revela-se em sendo que.   

A fim de cumprir tal propósito, elegemos, como ferramenta teórica e 

metodológica, alguns princípios e hipótese de natureza cognitiva e conceptual acerca 

dos estudos de gramática propostos, principalmente, por Turner (1996) e Langacker 

(2013). Para ratificar nossas inferências, lançamos mão de dados empíricos do 

português, diacronicamente situados, que foram extraídos de corpora digitalizados que 

se encontram à disposição para consulta na rede mundial de computadores. São eles, o 

Corpus do português, coligido por Davies e Ferreira (2006) e disponível em 
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www.corpusdoportugues.org, e excertos do português disponibilizados no banco de 

dados da Linguateca, disponíveis no site www.linguateca.pt. No primeiro, são 

encontrados textos do português datados desde o século XIII, portanto a partir do 

português europeu (PE), a trechos do século XX do português brasileiro (PB). No 

corpus da Linguateca, foram observadas apenas as amostras do PB do século XX. A 

análise ora apresentada não se pretende quantitativa, portanto, não serão apresentadas as 

frequências token e type das ocorrências. O objetivo primordial deste estudo é analisar 

os efeitos da abstratização conceptual, via mecanismos da metáfora, sobre a 

gramaticalização da construção sendo que com função de foco no português. 

 

1. A potencialidade metafórica 

 Assim se expressa Paul Ricoeur (2005), no texto intitulado A metáfora e a 

semântica do discurso, que compõe o capítulo três da sua obra A metáfora viva, fruto de 

um seminário realizado na Universidade de Toronto no outono de 1971: 

 
A lucidez reflexiva aplicada ao talento metafórico consiste, em grande 
parte, em dar conta do fundamento da metáfora, de sua “razão”. Quer 
se trate de metáfora morta (o pé da cadeira) ou viva – a metáfora do 
escritor -, concorda-se em procurar a razão em um caráter comum. 
Porém este não repousa necessariamente sobre uma semelhança direta 
entre o “conteúdo” e o “veículo”, mas pode resultar de uma atitude 
comum. Um vasto leque de casos intermediários desdobra-se entre 
esses dois extremos. (Ricoeur, 2005, p.131). 

 

Essa imprecisão metafórica certamente revela ecos de um dos textos fundantes 

da narrativa ocidental. Assim escreveu Homero em sua Ilíada: “Volúvel é a língua dos 

mortais; as palavras têm muitos e variados sentidos, e o âmbito da fala é extenso para 

um e outro lado” (Ilíada apud Ullmann, 1964, p.11). Noção semelhante aparece no 

diálogo entre Sócrates e Hermógenes, relatado no Crátilo5 de Platão (427?), texto que 

busca lançar luz sobre a etimologia dos nomes. Nele, Crátilo, Hermógenes e Sócrates 

discorrem sobre a natureza dos nomes, se inerentes à coisa representada ou se 

arbitrários: “diferentes ferreiros não incorporam a Forma (Ideia) no mesmo ferro, ainda 

que estejam produzindo o mesmo instrumento para a mesma finalidade” (Platão, 427?, 

p.47). No século XVII, foi a vez dos estudiosos da Gramática de Port Royal (Arnauld e 

Lancelot, 1992) contribuírem, sob uma perspectiva  cognitiva e universalista, com a 

discussão sobre a substância dos nomes.  

                                                        
5 Título original: KPATYΛΟΣ (Η ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΤΗΤΟΣ) (Platão, 427?). 
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Em comum, essas fontes historicamente situadas têm como princípio a reflexão 

sobre  o significado das palavras. Os diálogos de Crátilo e a Gramática de Port Royal, 

especificamente, contribuem, cada qual a seu modo, com a inquietante relação entre 

forma e função. É sabido, desde Aristóteles, conforme lemos em Chomsky (2006, 

p.107), que “até as palavras mais simples incorporam informações de tipos muito 

diferentes: sobre constituição material, configuração e uso pretendido, origem, 

propriedades gestálticas e causais, e muito mais”. Embora este não seja o território 

preferido dos gerativistas, o próprio criador do Programa Minimalista reconhece que o 

sistema linguístico sofre as influências da ambiguidade, das expressões idiomáticas etc. 

(Chomsky, 2006). Logo, nesse terreno flexível ou produtivo da linguagem, a metáfora, 

como fenômeno conceptual, merece atenção.  

 

1.1. A mente literária 

Em trabalho publicado no final do século XX, intitulado The literary mind, 

Mark Turner (1996) afirma que a mente linguística é uma consequência e subcategoria 

da mente literária: “the linguistic mind is a consequence and subcategory of the literary 

mind” (TURNER, 1996, p.141). Segundo esse pesquisador da Universidade da 

Califórnia, a teoria contemporânea dominante sobre a origem da língua, a exemplo dos 

estudos de Chomsky (1965) e de Steven Pinker e Paul Bloom (1990)6, propõe que a 

mudança genética produziu instruções genéticas para construir um módulo especial para 

a gramática no cérebro humano.  

Turner concorda com isso, mas discorda que o mecanismo evolutivo tenha sido 

responsável pela especialização genética da gramática. Para ele, a gramática resulta da 

projeção da estrutura de histórias, ou seja, de narrativas estruturadas em parábolas. O 

que a princípio pode parecer um tanto estranho tem uma explicação de certo modo 

plausível.  Segundo Turner (1996, p.141), 

 
parable draws on the full range of cognitive processes involved in story. 
Story involves spatiality, motor capacities, the sensory modalities (sight, 
hearing, touch, smell, taste) and submodalities, patterns that run across 
sensory modalities and submodalities, perceptual and conceptual 
categorization, image schemas, and our other basic cognitive instruments. 
Parable draws on all of this structure to create grammatical structure for 

                                                        
6 Segundo Turner (1996, p.163), “Pinker and Bloom’s explanation depends upon the existence of a 
mental capacity to project one kind of structure (story) onto something entirely different (vocal sound), 
thereby creating for vocal sound grammatical structure”. 
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vocal sound. Grammar, built from such structure, coheres with it. (Turner, 
1996, 141)7  

 

 Nessa perspectiva, a parábola, enquanto gênero discursivo, tem o estatuto 

altamente valorizado por Turner. A gramática, segundo ele, surgiu na comunidade que 

já tinha parábola. Os membros dessa comunidade, é a hipótese aventada por Turner 

(1996), usaram parábolas para projetar a estrutura de histórias, logo, criaram uma 

estrutura gramatical rudimentar para os sons vocais. No intuito de buscar argumentos 

contundentes que ratifiquem sua hipótese, Turner ilustra-nos com a experiência de 

Shahrazad, criadora de várias histórias que lhe salvaram a vida; depois parte para o 

significado humano; a seguir demonstra como o corpo e as ações deste servem de fonte 

para a projeção conceptual das narrativas. Discorre sobre a criatividade das mesclas 

conceptuais (blends) e dos espaços criados para compor nossas narrativas: “our sensory 

apparatus is located in space. We necessarily recognize a small spatial story from a 

particular spatial location. We can direct our sensory apparatus, and we can move our 

body so that our sensory is in a different location”8. 

 Esse reconhecimento espacial é o que nos garante que um agente tenha um foco 

singular, nesse sentido, um ponto de vista específico. Segundo Turner (1996), como 

seres sensoriais, nossa visão é sempre singular e local, porque temos uma vida singular. 

Como seres humanos, constantemente construímos desenhos mentais para transcender 

essa singularidade9. 

 Concordemos ou não com essa hipótese, ela reforça o ponto fulcral deste artigo: 

a base abstrata da língua codificada em construções metafóricas. Para Turner (1996), 

uma história abstrata básica é projetada para criar um tipo básico de estrutura 

gramatical. Por exemplo, a história abstrata básica na qual um agente animado 

desempenha uma ação física que move um objeto físico na direção do espaço é 

projetada para criar uma estrutura gramatical correspondente. Os casos citados por ele – 

                                                        
7  Tradução sugerida: A parábola baseia-se em toda gama de processos cognitivos envolvidos em 
narrativas. Narrativas envolvem espacialidade, capacidade motora, modalidades sensórias (visão, audição, 
tato, paladar) e submodalidades, padrões que são executados por meio de modalidades sensoriais e 
submodalidades, categorização perceptual e conceptual, esquemas de imagem, e os nossos outros 
instrumentos cognitivos básicos. A parábola recorre a tudo isso para criar a estrutura gramatical para o 
som vocal. A gramática, construída a partir de tal estrutura, é coerente com isso. 
8  Tradução sugerida: Nosso dispositivo sensório está localizado no espaço. Necessariamente, 
reconhecemos uma pequena narrativa espacial de uma localização espacial particular. Podemos direcionar 
nosso dispositivo sensório e mover nosso corpo de modo que nosso mecanismo sensório esteja numa 
outra localização, ou numa localização diferente.  
9  Para compreender melhor essa questão, sugiro a leitura do sétimo capítulo de The literary mind, 
intitulado “Single lives”, que está em Turner (1996, p.116-139). 
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alguns deles elaborados a partir de situações plausíveis, outros extraídos de textos 

literários – reforçam sua hipótese da relação entre uma mente literária e sua 

correspondência gramatical, conforme ilustram estes exemplos: 

 
(i) John pushes the ball onto the court. 
John empurra a bola para a quadra. 
 
(ii) David tosses the can into the yard. 
David lança a lata para o quintal. 
 
(iii) Mary throws the stone over the fence. 
Mary lança a pedra sobre a cerca. 

 

 A estrutura narrativa abstrata é projetada para criar a estrutura gramatical 

abstrata. Segundo Turner (1996), as estruturas narrativas abstratas indicadas em (i, ii e 

iii) incluem um agente, uma ação, um objeto e uma direção. A estrutura gramatical 

abstrata correspondente inclui, por sua vez, um sintagma nominal (SN), seguido por um 

sintagma verbal (SV), seguido por outro SN e por um sintagma proposicional (SPrep). 

O primeiro SN exerce a função de sujeito e agente, enquanto o segundo SN representa 

um objeto direto e um paciente.  

A primeira estrutura abstrata é conceptual e narrativa. A segunda estrutura 

abstrata é gramatical, afirma Turner. Se consideradas como dois espaços, então há um 

espaço genérico que contém apenas a estrutura por eles compartilhada. Esse espaço 

genérico é mais abstrato do que qualquer um deles, sua estrutura não é especificamente 

conceptual ou gramatical. Ela inclui somente elementos, distinção de elementos, alguma 

relação entre elementos e nada mais (Turner, 1996).  

Se considerarmos, por exemplo, duas histórias: uma em que Maria lança uma 

pedra e outra em que João gira uma moeda, percebemos que são diferentes em quase 

todos os detalhes específicos, mas as tomamos como compartilhamento de uma 

estrutura narrativa abstrata e, apesar das distinções fonéticas, percebe-se o 

compartilhamento de uma estrutura gramatical abstrata. Para Turner, a estrutura 

narrativa abstrata e a estrutura gramatical abstrata compartilham uma estrutura genérica. 

Em suma, “the abstract story has certain kinds of structure: reliable distinction, 

hierarchy, and so on. (...) Story and grammar have similar structure because grammar 

comes from story through parable10” (Turner, 1996, p.114 e 145). Essa noção, de certo 

                                                        
10 Tradução sugerida: A narrativa abstrata tem certos tipos de estrutura: distinção confiável de elementos, 
distribuição de elementos dentro de categorias, combinação simultânea, hierarquia e assim por diante. (...) 
Narrativa e gramática têm estrutura similar porque a gramática vem de histórias por meio de parábolas.  
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modo, embasa o conceito de construção que veremos adiante. Por agora, cabe-nos unir 

alguns pontos.  

Reconhecidas as merecidas distinções, parece-nos possível ligar a hipótese de 

Turner (1996) ao comentário feito por Ricoeur (2005), na obra A metáfora viva, na qual 

a relação entre ficção e redescrição 11  restitui plenamente o sentido da descoberta 

aristotélica em sua Poética: “de que a poíesis da linguagem procede da conexão entre 

mythos e mímesis” (Ricoeur, 2005, p.14). Dessa conjunção, afirma Ricoeur, conclui-se 

que o “lugar” da metáfora não se encontra no nome, nem na frase, nem mesmo no 

discurso, mas na cópula do verbo ser: 

O “é” metafórico significa a um só tempo “não é” e “é como”. [...] A 
metáfora apresenta-se, então, como uma estratégia de discurso que, ao 
preservar e desenvolver a potência criadora da linguagem, preserva e 
desenvolve o poder heurístico desdobrado pela ficção. (Ricoeur, 2005, p.13-
14).  
 

Ainda que essa concepção de metáfora tangencie o que propõem Lakoff e 

Johnson (2002) acerca das condições de inconsciência do sujeito acerca do ato de 

produzir metáforas, a explicação dada por Ricoeur (2005) acerca da metáfora “é como” 

aproxima-se, por sua vez, da proposta de Turner (1996). Nesse sentido, se toda 

linguagem e todo simbolismo, conforme aponta Ricoeur (2005, p.362), consistem em 

“refazer a realidade”, não há lugar na linguagem em que tal tarefa se mostre com mais 

evidência do que na transgressão dos usos comuns. O resultado dessas “transgressões” 

não apenas recontextualizam formas e funções linguística como constitui requisito 

indispensável para que o gatilho de fenômenos de mudança, a exemplo da 

gramaticalização, ocorram.  

Por exemplo, (a) “Porque choveu, resolvi não sair de casa hoje”, ou (b) “Sendo 

que choveu, resolvi não sair de casa hoje” são modos alternativos para reportarmos uma 

desculpa ou uma ação não realizada. Em (a), tem-se a marcação de uma circunstância 

de causa denotada pela conjunção prototípica porque; em (b), por conseguinte, tem-se o 

emprego da perífrase sendo que cumprindo essa função. Em ambas, entretanto, percebe-

se o compartilhamento de uma estrutura genérica: porque X, não Y. 

                                                        
11  Expressão empregada por Ricoeur (2000, p.360), para fazer menção à reatribuição de etiquetas 
(reassignment of a label – reatribuição de uma etiqueta; misassignment of a label – atribuição incorreta de 
um etiqueta). “Nota-se que a escolha do termo ‘etiqueta’ [label] é bastante conveniente ao nominalismo 
convencionalista de Goodman: não há essências fixas que dêem um conteúdo de sentido aos símbolos 
verbais ou não-verbais (op. cit. p.357). 
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Eis o momento propício deste estudo para o seguinte questionamento: o que 

explicaria o uso mais abstrato de sendo que, com atributo conjuntivo circunstancial, no 

caso citado em (b)?  

Uma possível resposta, segundo Turner (1996), pode ser dada pelo viés da 

Linguística Cognitiva ao considerar que as estruturas gramaticais podem ter bases 

conceptuais, conforme apresentado por Talmy (1988), por exemplo, na análise sobre 

como a estrutura conceptual força-dinâmica é gramaticalizada no inglês. Além disso, 

uma concepção gramatical como sistema dinâmico formado por construções gramaticais 

inter-relacionadas foi e é objeto de investigação de linguistas como Fillmore (1975), o 

próprio Langacker (1987) e Goldberg (2006).  

 

1.2. Metáfora e construção 

A língua é um sistema complexo formado por inúmeros componentes, cada um 

adaptado para mapear um tipo de característica de função semântica ou pragmática com 

um tipo específico de sequência simbólica, conforme defendem Pinker e Bloom (1990, 

apud Turner, 1996). Com isso, sugerem os autores, a gramática surge da projeção de 

estruturas narrativas. As palavras, nesse sistema, codificam categorias gerais abstratas, 

contribuindo para a estruturação de categorias sintagmáticas maiores capazes de 

descrever coisas, eventos, estados, localização e propriedades particulares, conforme 

indicam Pinker e Bloom apud Turner (1996).  

Assim, se, por um lado, nomes e verbos são elementos gramaticais12, no sentido 

de fazerem parte do sistema estrutural de uma língua; por outro, pessoas coisas, ações e 

eventos obviamente não o são. Na comunicação diária, entretanto, nós os justamos e 

formamos uma espécie de blend. À mistura entre os domínios da estrutura narrativa e 

gramatical, Turner (1996) denomina grammatical construction, ou seja, uma construção 

gramatical. No blend construcional, certas estruturas narrativas combinam-se com certas 

estruturas gramaticais e formam pares construcionais (Turner, 1996).  

De acordo com os estudos de Fauconnier e Turner (2002), quando pensamos e 

falamos, construímos pequenos pacotes conceptuais chamados espaços mentais, em 

inglês mental spaces. Numa interpretação neural desse processo cognitivo, os espaços 

mentais são conjuntos neurais ativados. Eles contêm elementos tipicamente estruturados 

por frames (molduras), são interconectados e podem ser modificados conforme o 

                                                        
12 Esta afirmação baseia-se em Turner (1996), portanto, não corresponde à divisão entre categorias 
lexicais e categorias gramaticais comumente empregada nos estudos de gramaticalização.  
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desdobramento do pensamento e do discurso. Para Fauconnier e Turner (2002, p.40), 

“mental spaces can be used generally to model dynamics mapping in thought and 

language”13. Dentre as representações dos espaços mentais, tem-se o blend, ou seja, a 

mistura conceptual, conhecida também por the blended space ou blending (Fauconnier e 

Turner, 2002), em outras palavras, espaço mescla ou mistura. Nessa mescla, a estrutura 

de dois espaços mentais é projetada para um novo espaço, o espaço blend. Como isso 

será representado linguisticamente? Por uma gramática de construções, como defende 

Golberg (2006).  

 Embora a referida linguista não mencione diretamente os trabalhos de Turner 

(1996) ou de Fauconnier e Turner (2002) em seu livro Constructions at work: the 

nature of generalization in language, seu modelo construcional não nos parece muito 

distante da hipótese da estrutura gramatical abstrata defendida pelo autor de The literary 

mind. Goldberg (2006, p.227) segue as pesquisas de Fillmore (1965, 1975) e afirma: 

 
speakers’ knowledge of language consists of systematic collections of 
form-function pairings that are learned on the basis of the language 
they hear around them. This simple idea forms the heart of the 
constructionist approach14 (Goldberg, 2006, p. 227). 

 
  A escolha de construções particulares frequentemente determina a estrutura 

informacional de uma sentença, incluindo seus domínios de tópico e foco potencial. 

Diferenças no empacotamento da informação são, talvez, a mais importante razão que a 

língua tem para dizer a mesma coisa de modo diferente (Goldberg, 2006).  

A abordagem construcional compartilha, pontua Goldberg (2006), um dos 

principais pontos da gramática gerativa de Chomsky (1965): o potencial criativo da 

linguagem. É claro que a língua não é um conjunto de sentenças que podem ser fixadas 

previamente. É pelo potencial infinitamente criativo da língua que é possível às 

construções combinarem-se livremente sem entrarem em conflito.  Em contrapartida, a 

abordagem construcional, geralmente, reconhece que as gramáticas não geram 

sentenças, os falantes é que as geram. O falante, afirma Goldberg (2006), é livre para 

combinar construções criativamente tanto quanto forem possíveis as construções numa 

língua. Estas podem ser adequadamente combinadas para categorizar a mensagem alvo, 

dado que não há conflito entre as construções (Fillmore, 1975; Langacker, 1987). Nesse 
                                                        
13  Tradução sugerida: Espaços mentais podem ser usados geralmente para modelar a dinâmica de 
mapeamento no pensamento e na linguagem. 
14  Tradução sugerida: o conhecimento linguístico dos falantes consiste das coleções sistemáticas de 
pareamentos de forma-função que são aprendidas nas bases da língua que eles ouvem em seu entorno. 
Essa ideia simples constitui o cerne da abordagem construcionista.  
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ponto, cabe-nos destacar, a abordagem construcional defendida por Goldberg distancia-

se da concepção de gramática proposta pelos gerativistas, aproximando-se, assim, de 

uma concepção centrada no uso que os falantes fazem da língua. 

 Retomemos os exemplos (a) e (b) citados acima. Neles, a mudança da ordem dos 

constituintes é licenciada para (a), mas não para (b):  

 
(a) “Porque choveu, resolvi não sair de casa hoje”  
(a1) Resolvi não sair de casa hoje, porque choveu. 
 
(b) “Sendo que choveu, resolvi não sair de casa hoje” 
(b1) Resolvi não sair de casa hoje, sendo que choveu. (?) 

   

 Em (a1), a inversão da posição da oração causal é perfeitamente possível. Em 

(a2), contudo, essa alteração soa agramatical aos nossos ouvidos de falantes nativos do 

português. No entanto, noutros contextos de uso,  o emprego dessa perífrase em posição 

posposta à oração principal é o único possível. Tais contextos, como se verificará mais 

adiante, denotam um condicionamento pragmático que parece determinar a organização 

sintática:  

 

(c) O epinociclo ou biociclo terrestre é o que apresenta maior variação dos fatores 
água, luz e temperatura e a maior diversidade de espécies, sendo que a flora 
predomina sobre a fauna. (séc. 20, Linguateca) 

 

 Na sentença apresentada em (c), não é o sistema construcional porque X, não Y 

que generaliza tais estruturas, mas outro em que determinado conteúdo informacional 

ou estado de coisa é especificado ou focalizado por meio da construção sendo que. 

Diante da informação apresentada inicialmente, o falante ou escritor busca marcar 

aquela que merece a atenção do interlocutor, e ela está à extrema direita do período. 

Alterar tal posição geraria incompreensão ou agramaticalidade:  

 
(c1) Sendo que a flora predomina sobre a fauna, o epinociclo ou biociclo terrestre 

é o que apresenta maior variação dos fatores água, luz e temperatura... (?) 
 

 A transferência da construção encabeçada por sendo que para o início do 

período, conforme demonstrado em (c1), ou seja, à esquerda, em posição de tópico, 

altera substancialmente seu significado original. Na verdade, perde-se o sentido 

especificante visto em (c) e outro sentido assume seu lugar, o de um marcador causal, 

conforme indicado em (b). Ainda assim, a semântica do período em si fica totalmente 
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comprometida em (c1). Chegamos, desse modo, ao ponto central deste estudo: qual 

seria, afinal, a relação entre metáfora e gramaticalização? 

   

1.3. Metáfora e gramaticalização  

O processo subjacente à gramaticalização é estruturado metaforicamente15. Eis o 

argumento, defendido por Claudi e Heine (1986), que revela uma concepção de 

metáfora como mecanismo capaz de descrever ou compreender fenômenos 

conceptualmente complexos em termos de fenômenos menos complexos e seu reflexo 

na organização das línguas. Para esses autores, tal acepção relaciona-se ao rótulo da 

“metáfora conceptual” apresentado pelo pioneiro estudo de Lakoff e Johnson (1980 

[2002]), cujos resultados revelaram uma concepção de metáfora como um fenômeno 

distinto do que até então a maioria dos estudos apontava. Para Lakoff e Johnson (2002, 

p.45), “nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual não só pensamos mas 

também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza”.  

 Diferentemente da noção estilística e de herança clássica, o termo metáfora, para 

Lakoff e Johnson (2002), passou a designar o sistema conceptual do qual não temos 

consciência, dado o automatismo com que são produzidas pelos sujeitos da língua. Por 

outro lado, diante dos recursos disponíveis, é somente na linguagem que podemos 

encontrar pistas e evidências empíricas desse sistema ordinário.  

O conhecido modelo conceptual DISCUSSÃO É GUERRA16 , por exemplo, 

demonstra como organizamos, cultural e cognitivamente, as ações que realizamos numa 

discussão. Em português, assim como em inglês, lançamos mão de expressões como 

“Seus argumentos são indefensáveis, portanto, podem ser facilmente derrubados” para 

nos referir ao ato de discutir. As palavras indefensáveis e derrubados dão-nos pistas 

acerca do modo como, segundo Lakoff e Johnson, conceptualizamos, em nossa cultura 

ocidental, a ação que envolve a apresentação de posições favoráveis e/ou contrárias 

acerca de determinado tema ou assunto 17 . A própria ritualística em torno da 

apresentação de trabalhos de conclusão lato ou stricto sensu são nomeadas como 

defesas.  

                                                        
15  No original: “we have argued elsewhere that the process underlying grammaticalization is 
metaphorically structured” (CLAUDI and HEINE, 1986). 
16 Conforme o modelo apresentado por Lakoff e Johnson (2002, p. 45). 
17 Vale ressaltar, entretanto, que esta interpretação é discutida por Gerard Steen (2015), para quem a 
noção de gênero condicionaria até mesmo a forma como as metáforas são estruturadas.  
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  Podemos dizer, então, que essa interpretação da metáfora dialoga, com relativa 

proximidade, com a proposta das categorias básicas de Heine, Claudi e Hünnemeyer 

(1991). O modelo de Heine e colaboradores tem como parâmetro a estruturação de 

nossas experiências cognitivas como resultado de processos de abstratização, os quais 

são acionados por níveis mais concretos de percepção e, em último estágio, manifestam-

se em categorias extremamente abstratas, dispostas no continuum: PESSOA > OBJETO 

> PROCESSO > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE18.  

 Cada uma dessas categorias, para Heine e colaboradores (1991), revela um 

domínio conceptual e metafórico, ou seja, qualquer uma delas serve para conceptualizar 

a categoria que está à sua direita. A primeira forma o tópico e a segundo o veículo19 

dentro duma equação metafórica. Em muitas línguas, por exemplo, o lexema para 

indicar parte do corpo “costas” (em inglês back) é usado como veículo metafórico para 

expressar um conceito espacial como “atrás”, em inglês behind. Logo, a 

conceptualização de espaço pode ser assim representada: ESPAÇO É UM OBJETO.  O 

OBJETO serve como veículo para um conceito temporal, “atrás de” (inglês after), que 

conduz à conceptualização TEMPO É ESPAÇO20.  

 Nessa perspectiva, o arranjo de categorias é unidirecional, desenvolve-se da 

esquerda para a direita e pode ser definido em termos de abstração metafórica. 

Proporcionalmente, a categoria da direita é mais abstrata do que qualquer uma das 

categorias à sua esquerda; estas, por sua vez, são menos abstratas do que qualquer outra 

à sua direita. Essa perspectiva responde à compreensão de que a gramaticalização é o 

resultado de uma estratégia de solução de problema. Conceitos que são imediatamente 

mais acessíveis às experiências humanas são empregados para expressar conceitos 

menos acessíveis e mais abstratos, conforme sustentam Heine, Claudi e Hünnemeyer 

(1991). 

 No caso do verbo ser, por exemplo, é possível verificar nuances desse processo 

nos seguintes exemplos diacronicamente localizados: 

(1) E sendo hum dia todos tres juntos e ajnda o conde de Barçellos com elles trauaram em 
aquella rrezam como cousa que nom andaua muito longe de suas lembranças. (séc. 15, 
DF21) 

                                                        
18 No original: “The relevant process may be described in terms of a few basic categories which can be 
arranged lineally in the following way: PERSON > OBJECT > PROCESS > SPACE > TIME > 
QUALITY”. (Heine, Claudi and Hünnemeyer,1991, P.157). 
19 Interessante mencionar que Ricoeur (2005, p.131) usa os termos “conteúdo” e “veículo” para criticar o 
que denominou “retórica reflexiva”.  
20 Exemplo extraído de Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p.158). 
21 O corpus coligido por Davies e Ferreira (2006) será designado por DF. 
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(2) nom he rezom dizer que eu os deyto em virtude de berzabuth Porem elles serom vossos 

juyzes que sendo accessores no juyzo derradeiro elles aprouarom minha sentëça (séc. 
15, DF) 
 

(3) Macário tornou-se o seu guarda-livros. Disse-me ele que sendo naturalmente linfático e 
mesmo tímido, a sua vida tinha nesse tempo uma grande concentração. (séc. 19, DF) 

 

Nessas três amostras linguísticas – duas representativas do português do século 

XV e uma do século XX –, o traço semântico da forma sendo revela três aspectos 

importantes: um sentido mais concreto em (1), podendo ser parafraseado por estando 

(estar), historicamente marcado pelo uso de ser com sentido de estar; um sentido 

ambíguo em (2), que suscita noções de característica ou circunstância de causa; e um 

sentido existencial em (3), modulado na indicação de uma característica intrínseca do 

sujeito predicado (ser naturalmente linfático). Logo, a polissemia de ser, vista sob a 

ótica histórica, dá-nos pistas de que essa forma verbal também passou por processos de 

abstratização, logo, de metaforização, até se transforma num verbo relacional no 

português.  

O verbo ser do português, segundo Machado (1952-1959, p.1974), provém do 

latim sĕdēre, que significava estar sentado, sentar-se, e estava relacionado aos 

magistrados e juízes, ou seja, ao seu emprego concreto, como localizador no espaço 

físico (a posição de estar sentado). Também significava “manter-se, demorar-se, 

conservar-se; permanecer ocioso, inactivo; estar, permanecer fixo” (op. cit.). A 

conjugação desse verbo no português, entretanto, assim como dos seus correspondentes 

românicos, resulta da fusão da forma sĕdēre com o verbo auxiliar ĕsse (sum), ser. Logo, 

o traço ambivalente acompanha o verbo ser desde a sua etimologia: podia indicar tanto 

estar [+concreto], conforme demonstrado em (1), quanto ser [+abstrato], de acordo com 

os excertos (2) e (3) acima expostos. 

De acordo com Maurer Jr. (1959), desde o latim vulgar, constituíram-se diversas 

perífrases de verbos como sum, sto, eo e outros com o gerúndio. Tais perífrases, 

inicialmente, serviam-se do gerúndio como uma espécie de complemento modal (p. ex. 

em stat loquendo = ele está em pé ou parado falando). Mais tarde, o sentido adverbial 

do gerúndio esvazia-se pouco a pouco até ficar apenas o de condição ou estado 

transitório, como em permanet negando dominum, ou seja, ‘ele continua negando’, ‘ele 

anda negando’ ou ‘ele fica negando’ (op. cit.). Isso, talvez, pode ter contribuído para o 

emprego de sendo como marcador de causa, conforme indicado em (a). Logicamente, a 
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presença da conjunção universal que fortaleceu sua função conjuntiva, mas a ausência 

dela não diminui o valor causal do gerúndio sendo, como verificamos em (4): 

 
(4) Que differença há entre as Nuvens, e o Nevoeiro? R. A differença que entre 

elles há, he que a Nuvem, sendo maisleve se levanta, e sustenta no ar, e o 
Nevoeiro, sendo mais pezado, fica mais proximo da terra. (séc. 17, DF) 

 

 Em (4), os usos de sendo (gerúndio de ser) podem, facilmente, ser parafraseados 

pela locução conjuntiva causal uma vez que, ou mesmo pelo porque, ou somente pelo 

que: 

 
(5) Que diferença há entre as nuvens e os nevoeiros? A diferença que há entre eles, 

é que a nuvem, uma vez que é mais leve, se levanta (...), e o nevoeiro, porque 
mais pesado, fica mais próximo da terra.  

 

 Neste caso, a abstratização de um verbo cópula, cuja função prioritária reside em 

conectar o sujeito a seu predicativo – como em “A nuvem é mais leve” – passa a 

desempenhar função de maior fixidez estrutural – em (4), por exemplo, já não é possível 

substituir a forma sendo por outra flexão do verbo ser nem mesmo alterar sua posição 

na sentença sem, com isso, interferir drasticamente no seu significado. Isso nos revela 

dois esquema genéricos, um em que a forma sendo mantém seu valor de cópula (X = Y) 

e outro em que sua semântica denota relação de causa entre duas orações (X porque Y). 

Processo distinto, contudo, ocorre em (c). Neste, a atuação pragmática parece ter 

auxiliado na codificação sintático-semântica de um focalizador do conteúdo mais 

importante da sentença.  

 

2. Metáfora e a gramaticalização do foco sendo que 

Segundo a noção de continuum de abstratização de Givón (2011), verbos como 

ser, em inglês to be, em qualquer grupo de línguas, entram no paradigma be como 

verbos concretos, significando estar no espaço, como sentar, permanecer, deitar, 

dormir, a exemplo da forma latina sĕdēre (estar sentado). O linguista americano afirma 

que, até hoje, a forma mais jovem estar do espanhol ainda é espacial e temporal, 

enquanto a cópula mais antiga de ser já é atemporal e usada para a indicação de 

propriedades sem tempo, como em ser alto, ser um homem, ou identidade, como em ser 

este homem. Processo semelhante ocorre no português, que, assim como sua irmã 

neolatina, possui formas homônimas de ser e estar idênticas à grafia hispânica.  
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Em ambas as línguas derivadas do latim, isso se explica, historicamente, a partir 

do momento em que as formas ser e estar passaram a ter autonomia semântica e 

existência própria tanto no espanhol como no português. Tal processo, entretanto, não 

ocorreu no inglês, uma vez que a forma ‘be’ é empregada, até hoje, tanto para indicar 

existência espacial e temporal quanto existir [+ abstrato], no sentido de ser existencial: 

I’m here (Estou aqui) e I’m happy (Eu sou/estou feliz). No português, essa dupla 

semântica de ser passa a ser interdita a partir do século XVI, por isso, hoje, considera-se 

agramatical a seguinte oração: Eu sou aqui* (exceto, claro, se a intenção é provocar um 

efeito figurativo, não referencial).   

 O que, entretanto, acontece com os usos da construção sendo que que a 

tornaram, em determinados contextos de uso, um marcador gramatical de foco no 

português?  

Antes de respondermos a essa última e mais importante pergunta deste artigo, 

precisamos encontrar pouso em referências seguras acerca do conceito de foco que, 

posteriormente, aplicaremos ao sendo que. Para isso, é hora de aproximarmos, com 

mais empenho, o domínio da abstratização ao domínio da pragmática. 

 

2.1. Cognição e pragmática na gramaticalização do foco 

O status pragmático, para Payne (1997, p.261), deriva das escolhas que o falante 

faz sobre como adaptar eficientemente as expressões que usa ao contexto, incluindo o 

“estado mental” (mental state) presumido do destinatário. Papéis semânticos e status 

pragmáticos são, geralmente – embora nem sempre – pensados como características de 

elementos nominais. Entretanto, cabe distinguir que papéis semânticos são recursos do 

conteúdo do discurso, enquanto o status pragmático relaciona o conteúdo ao contexto.  

Na comunicação, podemos realçar ou destacar um item ou construção sobre o 

qual queremos que alguém preste atenção. Podemos gastar energia comunicativa menor 

com a informação que sabemos já ser pressuposta, segundo Payne (1997). Essas 

intenções pertencem ao campo da pragmática, que se detém ao estudo de como esses 

tipos de tarefa de realce e de atenuação afetam a estrutura da comunicação linguística 

(op. cit.). Nessa linha, podemos lançar mão de dispositivos acionados para marcar o 

status pragmático, por exemplo, o foco ou a ênfase.  

A informação pragmática, de acordo com a perspectiva de Dik (1997), é todo o 

corpo de conhecimento, crenças, assunções, opiniões e sentimentos disponíveis para um 

indivíduo em qualquer ponto na interação verbal. Nesse sentido, a ‘interação’ não se 
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restringe ao conhecimento cognitivo, mas inclui qualquer item possível que esteja de 

alguma forma presente no mundo mental dos indivíduos, incluindo seus preconceitos 

(Dik, 1997, p.10). A informação pragmática pode, segundo Dik, ser dividida em três 

principais grupos: a informação geral, a situacional e a contextual. Para ele,  

focality attaches to those pieces of information which are the most 
important or salient with respect to the modifications which S 
[speaker] wishes to effect in PA22, and with respect to the further 
development of the discourse. The focality dimension concerns the 
‘action’ of the play. (Dik, 1997, p.312) 
 

Em outras palavras, para Dik (1997), o falante aciona o recurso da focalização 

para destacar determinado pedaço de uma informação compartilhada. Com isso, deseja 

modificar o conteúdo pragmático do interlocutor no decorrer do desenvolvimento do 

discurso. A dimensão focal consiste, assim, na própria “ação” do jogo comunicativo. 

Isso fica evidente neste exemplo com a expressão sendo que: 

 (6) Apesar disso, jornalismo e literatura são «conceitos complementares com 
especificidades próprias», concluiriam os convidados do colóquio, sendo que a 
crónica e a reportagem são os géneros que mais bebem no traço literário. (séc. 
20, DF) 

 
(7) No Brasil, existem os três tipos de usinas mencionados, sendo que as usinas 

hidrelétricas são as mais numerosas e responsáveis pela maior parte da energia 
elétrica utilizada no País. (séc. 20, Linguateca) 

 
A intenção do falante ou escritor de realçar uma porção informativa é notória 

nesses dois excertos de sincronias do século XX. Em (6), do universo jornalístico e 

literário, a crônica e a reportagem são os gêneros que mais buscam referência (ou 

proximidade) no estilo literário. Em (7), dos três tipos de usinas que existem no Brasil, 

as hidrelétricas são a maioria. Não é exatamente a veracidade de tais proposições que 

nos interessa aqui. O que merece atenção, de fato, é como interpretamos tais enunciados 

condicionados ao aspecto abstrato da perífrase sendo que nos contextos em questão.  

Nos exemplos acima, a construção sendo que é empregada para marcar a 

informação mais relevante, ou uma verdade irrefutável, dentro de um conjunto 

informativo maior. É como se o sujeito falante/escritor dissesse: dessas informações que 

lhe passei, PRESTE ATENÇÃO NESTA! Assim, para redirecionar o foco de atenção 

do ouvinte/leitor, ele faz uso de uma construção com sendo que.  A dimensão da 

focalidade revela, segundo Dik (1997), a “ação” do jogo comunicativo23. Em Langacker 

                                                        
22 Dik (1997) parece se referir à informação pragmática do destinatário, em inglês Addressee’s pragmatic 
information (op. cit., p.311). 
23 No original: “The focality dimension concerns the ‘action’ of the play” (Dik, 1997, p.312). 
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(1987), encontramos este esquema figurativo que nos ajuda a compreender a função 

pragmática e cognitiva da focalização: 

 

Figura 1: Ajustamento focal 

 
(Langacker, 1987, p.138) 

 

Segundo Langacker (2013), o significado de uma expressão não está apenas no 

conteúdo conceptual que ela evoca, igualmente importante é como esse conteúdo é 

construído. Como parte de seu valor semântico convencional, qualquer estrutura 

simbólica constrói seu conteúdo de certa maneira. É difícil resistir à metáfora visual, na 

qual o conteúdo é comparado a uma cena e construído de um modo particular24. Isso é o 

que também sugerem os estudiosos da Gramática das Construções, quando apresentam 

uma fórmula para classificar as muitas facetas de interpretação. 

 Quanto a isso, as construções de foco com sendo que mostram-se exemplos 

empíricos merecedores de atenção. Ainda que a forma seja sempre a mesma, o conteúdo  

que manifestam nas situações de uso efetivo é singular. Os dados apresentados a seguir, 

extraídos do corpus do Linguateca e pertencentes à amostra do século XX, dão pistas 

dessa singularidade semântico-funcional: 

(8) Como o Pantanal, as restingas possuem vegetações comuns a outras regiões, 
sendo que o aspecto dessa vegetação muda à medida que se vai da praia para 
o interior do continente. (séc. 20, Linguateca) 

 
(9) Os átomos agruparam-se, sendo que, em cada planeta, os mais pesados ficaram 

no centro e os mais leves, na superfície. (séc. 20, Linguateca) 
 
(10) Até 1962 nenhum dos componentes dos gases nobres eram conhecidos pelos 

cientistas, e os químicos pensavam que estes eram completamente não-
reagentes, sendo que então eram nomeados gases inertes. (séc. 20, 
Linguateca) 

 
 Três interpretações diferentes da construção sendo que pode ser verificadas nos 

dados em questão. Em (8), a paráfrase com a conjunção adversativa mas é perfeitamente 

                                                        
24 No original: “An expression’s meaning is not just the conceptual contente it evokes – equally important 
is how that content is construed. As part of its conventional semantic value, every symbolic structure 
construes is content in a certain fashion. It is hard to resist the visual metaphor, where content is likened 
to a scene and construal to a particular way of viewing it.” (Langacker, 2013, p.55). 
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possível: “Como o Pantanal, as restingas possuem vegetações comuns a outras regiões, 

mas o aspecto dessa vegetação muda à medida que se vai da praia...”. Em (9), o sentido 

distributivo de sendo que encarrega-se de dividir uma informações em subcategorias 

mais específicas, ou seja, a composição do átomo apresenta comportamento atômico 

distinto em diferentes planetas. Já em (10), a construção em destaque repercute valor 

consecutivo: “Até 1962 nenhum dos componentes dos gases nobres eram conhecidos 

pelos cientistas, e os químicos pensavam que estes eram completamente não-reagentes, 

de modo que então eram nomeados gases inertes”. 

 Entretanto, ainda que o valor semântico seja distinto nos casos em questão, a 

função de focalizador da porção proeminente do conteúdo informacional é semelhante 

nos três contextos. De certo modo, a generalização superficial desse pareamento entre 

forma e função e que gera esse tipo de construção focalizadora pode ser representado a 

partir deste padrão construcional: X sendo que Y. É óbvio que as sentenças (8), (9) e 

(10) não são idênticas semanticamente, mas a estrutura genérica que elas repercutem é. 

Assim, proponho o seguinte quadro, que dispõe as atribuições semântico-funcionais da 

construção em epígrafe: 

 
Figura 2: construção focal sendo que 

 
X sendo que Y 

X mas Y 

X distribui-se em Y 

X de modo que Y 

 

 Diante desse quadro, a característica polissêmica e polifuncional da perífrase 

sendo que denota um dos efeitos mais importantes da manipulação conceptual que 

define a gramaticalização: a reanálise sintática. Segundo Langacker (1977 apud 

Traugott e Heine, 1991, p.167), a reanálise define-se como a mudança na estrutura de 

uma expressão ou classe de expressões que não envolve qualquer modificação imediata 

ou intrínseca da sua manifestação superficial. Trata-se, de acordo com esse cognitivista, 

de um fenômeno de reformulação sintática e semântica. Nesse sentido, segundo Heine, 

Claudi e Hünnemeyer (1991, p.168), “pragmatic constructions may be reanalyzed as 

syntactic structures and syntactic or morphosyntactic structures as differing 

morphosyntactic structures”25. Forças determinadas pelo uso, como o reforço do valor 

pragmático de sendo que contribuem para a sua reanálise semântica e sintática, uma vez 

                                                        
25  Tradução sugerida: construções pragmáticas podem ser reanalisadas como estruturas sintáticas e 
estruturas morfossintáticas ou sintáticas, como estruturas morfossintáticas diferentes. 
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que assume valores de operador subordinativo (causal, consecutivo), coordenativo 

(adversativo), distributivo e focalizador. Esses últimos casos, contudo, revelam, em 

numa dimensão básica, o esquema construcional de foco: X sendo que Y. Segundo 

Tuner (1996), verifica-se, com isso, uma das mais básicas assunções da linguística 

cognitiva, qual seja, a de que estruturas linguísticas podem ter bases conceptuais.  

 

A metáfora do fim 

Conforme exposto neste breve estudo, a projeção de narrativas básicas é 

responsável pela existência de construções gramaticais básicas correspondentes, 

segundo Turner (1996). Resta-nos, contudo, esta questão: como empregar tal 

pressuposto na descrição de uma construção polissêmica e polifuncional do português a 

exemplo do sendo que, uma vez que sua estrutura é mais abstrata e gramatical, logo, 

menos narrativa, do que aquelas evidentes em sentenças como Maria rolou uma pedra 

ou João chutou a bola para seu colega? 

Se situarmos nossas reflexões no terreno da linguística cognitiva (Langacker, 

2013), ou, mais precisamente, no conceito de mente literária apresentado por Turner 

(1996), a resposta não nos parecerá difícil, uma vez que a evolução histórica do verbo 

ser dá pistas de que sua atuação como elemento lexical abrigava possibilidade narrativa, 

conforme visto em sua etimologia derivada do latim sĕdēre. Uma estrutura narrativa 

representada gramaticalmente num contexto de clivagem, como este exemplo do século 

XVI: 

 
(11) E sendo nomeadas pessoas doutra qualidade que nõ valhã as taes 
nomeaçooes. (séc. 16, DF) 
 

Em (11), a forma sendo pode ser conjugada e teremos: “E foram nomeadas 

pessoas de outra qualidade que não valiam as tais nomeações”. Logo, a informação 

proposicional de que pessoas receberam vantagens sem as merecer está representada. 

Essa construção parece-nos derivar de uma narrativa básica que contém pacientes e 

propriedades. Noutro contexto, entretanto, poderemos encontrar esta configuração: 

(11a) Nomearam-se pessoas sendo que não mereciam. Há uma mudança do ajustamento 

focal em (11a), que, por sua vez, pode ser fruto de uma narrativa básica secundária. 

Para Turner (1996), narrativas certamente envolvem estrutura proposicional. Por 

exemplo, em Maria lança a pedra rapidamente, tem-se a informação proposicional O 

lançamento é rápido. Por outro lado, considera Turner, construções gramaticais básicas 
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parecem surgir de narrativas básicas, logo, envolvem agentes, ações, objetos, pacientes, 

pontos de vistas e foco, entre outros elementos. Uma consequência disso é que 

construções gramaticais básicas que surgem de narrativas básicas podem 

secundariamente ser usadas para expressar estruturas proposicionais de nível inferior 

como A grama é verde (Turner, 1996, p.164). 

Portanto, podemos pensar que a estrutura básica das construções com ser é 

capaz de denotar desde a introdução de um conteúdo proposicional básico, como em 

Era uma vez... (em inglês Once upon a time), como, secundariamente, atingir um grau 

de abstração capaz de lhe transformar numa perífrase de valor focal, com função 

semântica e pragmática simbolizada pela construção de foco X sendo que Y. Exemplos 

desse esquema construcional são encontrados às centenas no português contemporâneo:  

(12) Os assentos são esportivos, sendo que os passageiros de trás ganharam 
assentos individuais com contornos ergonômicos e encostos reguláveis. (séc. 
20, DF) 

 
(13) O Paraná perderia R$ 5.568,168, sendo que R$ 3.562.540 dos quais deixariam 

de ir para os cofres da Prefeitura de Curitiba nos cálculos do deputado federal 
Paulo Bernardo. (séc. 20, DF) 

 
(14) A maioria das empresas brasileiras investe menos de 2% do seu faturamento 

líquido em tecnologia, sendo que as micro, pequenas e médias, em sua 
maioria, desconhecem os instrumentos oficiais de capacitação tecnológica, 
com exceção das linhas de financiamento e dos incentivos fiscais. (séc. 20, 
DF) 

 
 Os casos citados em (12), (13) e (14) demonstram um pareamento entre forma e 

função da construção sendo que. Nos três exemplos, tal perífrase funciona como uma 

espécie de especificador de uma informação genérica. Assim, dos assentos esportivos, 

merece atenção o que foi feito aos do fundo; do valor perdido pelo Paraná, dá-se 

atenção às cifras que deixaram de ser recolhidas pelo município de Curitiba; e do 

baixíssimo investimento em tecnologia das empresas brasileiras, destacam-se aquelas 

que nem mesmo sabem da existência dos sistemas de capacitação tecnológica. Esse 

reforço pragmático denotado pela construção sendo que é, sem dúvida, o resultado da 

alteração do seu estatuto categorial derivado dos usos que dela temos feito durante o seu 

percurso no português. Logo, se tais usos afastaram a semântica existencial da forma 

lexical ser, nos contextos acima analisados, não podemos negar que mantiveram, na 

perífrase em questão, o seu traço atributivo. A mente literária sabe como lidar com a 

metáfora do fim, propondo-lhe um recomeço noutro espaço. 
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Turner (1996) termina seu livro com a afirmação de que, com histórias, 

narrativas ou projeções e suas poderosas combinações em parábolas, temos uma base 

cognitiva da qual a língua pode ter-se originado. Os processos dinâmicos das parábolas 

são básicos para a construção de significados e construções da língua. A língua resulta 

dessa capacidade mental como uma consequência, portanto, ela é o produto complexo 

desse processo. A parábola é a fonte da mente humana, ou seja, do pensar, do conhecer, 

do agir, do criar e, conclui o autor, possivelmente da origem do próprio falar26.  
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