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ABSTRA CT: This paper focus es on  time clauses,with fixed order, in a  written sample 
constituted by personal letters, from a  functionalist perspective. The qualitative 
analysis of such constructions shows that the formal, s emantic and  discoursive 
environments cooperate  to  restrict the flexibility of ord ering in time clauses . 
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0. Introdução 
 

      Embora a flexibilidade de ord enação seja considerad a u ma propried ade das 
oraçõ es temporais, a an álise do uso da língua mostra que, em  muitos casos, a ord em 
relativa entre oração núcleo e oração t empo ral não pod e ser alterada. A li mitação  à 
fl exibilidade das oraçõ es tempo rais em algu mas construçõ es já foi acenad a por Braga 
(1996:14) e se aplica p erfeitamente a u m conjunto de dados encontrados na amostra de 
Cartas Pessoais, em qu e se pode verificar  que  as orações temporais ou não ad mitem a 
inversão irrestrita da ordem, ou a mudança de ord em acarreta signifi cativa alteração 
semântica, não  preserv ando o sentido original. 
 Neste trabalho, pretendemos identificar as restrições que bloqueiam a 
reversibilidade de ord enação e qu e obrig am a ocorrência da temporal em u ma 
determinada posição. É necessário salientar que ess e tipo de construção constitui uma 
exceção que não cheg a a co mpro meter a p ropried ade d e flexibilidade d as orações 
temporais. 
 
1. A amostra 
 

O  corpus é constituído de 108 cartas pessoais, escritas entre 1937 e 1987, por 
36 informantes, a maio ria n atural do Est ado do Rio de Janeiro . Ele é co mposto de três 
amostras distribuídas a p artir da faixa etári a, d eno min adas: adolescentes, jovens e 
adultos.  Um dos nossos objetivos é a identi ficação das possíveis particularid ades da 
modalidad e es crita no qu e se refere à o rganização sintag mática das construções 
temporais, optamos por utilizar esta amostra d e Cartas Pessoais , to mando-as co mo 
representativas de um registro de escrita mais info rmal e espontâneo que se apro xi ma da 
modalidad e oral. 
 
2. As orações temporais  de ordem fixa e suas p ropriedades 
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Dentre os enunciados temporais coletados  nas três amostras, en contramos 
apenas 31 em qu e a  oração tempo ral não ad mite mudança de posição . E m ordem de 
freqü ência, temos , preferencial mente, a posposição das orações temporais de ordem fi xa 
(18 casos), seguid a da anteposição da oração temporal (11 casos) e apenas 2 ocorrências 
de orações intercal adas qu e são ignoradas p ara este trabalho . A segui r, analisaremos 
cada uma das posições sep arad amente, buscando identificar as propried ades associadas 
a cada u ma d elas . 

Consideremos , em pri meiro lug ar, as o rações  temporais pospostas que não 
admitem flexibilidade  de ord enação e ocorrem em contextos em que propri edades 
formais, semânticas ou discursivas dificultam ou impossibilitam  a rev ersibilidade da 
posição da oração temporal. Uma pri meira situação, bastante freqüente, é aquel a em que 
a oração temporal   pode incidir sob re u ma sintag ma adverbial, principalmente, do tipo 
calêndri co, qu e especi fica a hora, o di a, o mês , o ano , o período, co mo ilustra o  
exemplo (1),  ou sobre orações  adv erbiais não realizadas plenamente co mo em (2): 

 
(1) "Mas  nós  co meçamos  a  co memorar  desd e  cedo ,  na  Sexta -feira -  
24/10- quando  eu,  ele,  Sônia    e Tuninho  fomos ver a banda "Earth Win and 
Fire"no Mara canazinho e depois fo mos  até o Raul" Cl. 1 

   
 (2) "Vou  ver s e corrijo numa s egunda edição, qua ndo  acrescentarei as  coisas  

novas." Vi . 1 
  

Nesses casos, a oração temporal possui um escopo mais restrito, atuando no 
sentido de d elimitar ou p recisar u ma in fo rmação t empo ral d ada em u m constituinte 
i mediatamente ant erior na o ração nú cleo. Ess e tipo de estruturação, al ém d e pro ced er a 
u ma esp eci ficação tempo ral, se ap ro xi ma, sob certos aspectos, da rel ação lógico-
semântica de expansão por elaboração, proposta por H alliday (1985), e qu e consiste na 
reelaboração d e parte do signi ficado da oração nú cleo  ou  de u m d e seus constituintes, 
por meio de explicação ou de especificação . Esse tipo de oração temporal que incide 
sobre um SAD V tem u ma o rden ação  menos livre, fi cando sempre posposta ao  SAD V. 
A própria o rganização do enunci ado temporal e o al cance mais restrito da oração 
adverbial i mp edem a reversibilidade da oração de tempo que está vinculada à ocorrência 
de u m constituinte anterior. 
 Esses casos o ferecem restriçõ es de natureza formal que atuam no sentido de 
bloquear a reversibilidade das orações temporais, no entanto, constat amos que u ma 
parte considerável dos casos d e orações pospostas fi xas ocorrem em contextos em que 
restrições de natureza semântico-discu rsiva bloqueiam a reversibilidade. É o que se 
pode veri ficar em cont extos onde intervêm fatores de natureza semântico -discursiva 
como nos casos de fo calização, de inserção da oração temporal em seqüência discursiva 
e de casos de correlação temporal.  E xaminemos  cada u m deles  separadamente. 
 Exemplos, co mo o relacionado abai xo, ilustram situações em que a ocorrência 
de u m p rocesso de fo calização  está n a origem da posposição d a oração t empo ral, 
inviabilizando a possibilidade de mudan ça d e posição d esse seg mento o racional. 
 

(3)"Você  só  dev e  enviar  su a  b agag em quando estiver quase d e volta e de 
tal  maneira que você já esteja aqui  quando ela ch egar." Al. 1  
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 Nesses casos, a presença do elemento fo calizador só imprime à oração 
temporal um caráter restritivo, que atua dentro de u m escopo especí fico e i mpõ e u ma 
ordem fi xa  dos  seg mentos oracionais relacionados. Note-se que, embora essas 
construções até possibilitem a inversão virtual da ordem rel ativa entre a oração temporal 
e a o ração nú cleo, tal invers ão vai resultar em u m signi ficado diferente daquele qu e se 
obtém co m a ordem realizada originariamente. E m (3), por exemplo,  o focalizador só 
na oração núcleo indica que a o corrência do ev ento narrado nessa oração dep ende da 
realização do evento exposto na oração tempo ral, posposta à oração núcleo . Se, no 
entanto, alterássemos a ord em da oração temporal, co mo em (3' ), 
 

(3') "Qua ndo  estiver quase de volta, você só deve enviar sua bagag em e de tal 
man eira que você já esteja aqui  quando ela ch egar."  
 

teríamos uma outra interp retação dess e enunci ado temporal: a partir da realização do 
evento exposto na oração temporal, a p essoa dev erá realizar so ment e a ação exposta na 
oração nú cleo e n ada mais. 

Outra     restrição      semântico-discu rsiva     que    pode     contribuir     para a 
irreversibilidade da posposição de u ma oração tempo ral posposta é a sua inserção em 
porções  textuais contrastivas, co mo  mostra o  exemplo (4) abai xo: 
 

(4) "Quanto ao David , ele apareceu aqui no início d e dezembro e estava na 
base  da  amizad e,  tudo  indo bem, qua ndo ele encr encou e embraveceu 
novamente."   Al. 1 
 
No  exemplo (4), o segmento oracional introdu zido por quando acrescenta 

u ma idéia qu e contrasta co m o conteúdo d e u ma p arte da o ração nú cleo (tudo indo 
bem), instaurando uma relação d e oposição entre os dois seg mentos. A oração iniciada 
pelo conector quando superpõe à noção temporal uma nuança adv ersativa que li mita o 
seu posicionamento após a oração núcleo. Nesse caso, a inversão da ordem da oração 
temporal torn a-se inconcebível, pois o contrast e praticamente d esaparece.  
 Uma forma u m pouco diferente de rel ação de contraste é mostrada  no exemplo 
(5), em qu e s e estabelece correlação  entre dois  mo mentos temporais  distintos. 
 

(5) " ...   de  qu alquer   modo   o    meio   d e    i mp rens a    está    muito      melhor  
financei ramente, agora do  que qua ndo ele saiu daqui." Ru . 2 

 
No exemplo aci ma, a oração temporal “ quando ele saiu daqui” s e liga 

comp arativamente ao sintagma adv erbial que a antecede. Se a oração t empo ral for 
deslocada para a esqu erda da oração núcl eo desfaz-se a co rrelação de tempo  e a 
oposição ent re dois mo mentos temporais distintos.  

A irreversibilidade de u ma oração temporal posposta pode ser veri ficada 
também nos  contextos em que esse s eg mento oracional assume a forma de um adendo 
(ou “ afterthought”) nos termos d e Chafe (1976:447). O exemplo (6) é ilustrativo dessa 
situação: 
 
 (6) "... si m, eu  sei o  que é Lar q uando se está distante." Cl . 2 
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 No exemplo (6) a oração tempo ral "quando se está distante" se apresenta na 
forma de uma in formação adicional que modifica ou el abora uma unidad e lingüística 
inicialmente plan ejada como co mplet a. A circunstanci ação temporal, nesse caso , toma a 
forma d e um adendo que s e destaca da oração núcleo . U ma v ez qu e ele s e liga a u ma 
unidade in formacional considerada completa tem de, n ecessariamente,  s e pospor a ela, 
instaurando, então , um contexto  de i rrev ersibilidade  da ord enação .  

Na perspectiva de Ch afe (op. cit.), as cláusulas adverbiais sob a fo rma de 
adendos constituem u m pro cesso (ou estratégia) d e auto-edição t extual ("s el f-editing")    
e são produzidas a partir de uma avaliação do falante quanto à necessidade de acrésci mo 
de informação adicional, de elaboração do discurso anterior. O falant e procede a esta 
avaliação nu m momento em que está impossibilitado de alterar as características 
prosódicas do  discurso  anterior. 
 E m relação às razões  determinantes d a anteposição  da oração  temporal , 
destaca-se o caso em que a oração nú cleo se apresenta sob a fo rma de u ma senten ça 
clivada, co mo  ilustra o  exemplo  (7): 
  

(7) "Fiquei  contente  em  saber  que  você  está  segura  do seu amor, 
real mente qua ndo  a  gente   está   longe   é   que   se   percebe   e  dá  valor, eu 
aqui já tive paqueras..." Si. 4 
 
No exemplo (7), o pro cesso de fo calização do tipo foco “ ser” que é feito na 

oração núcleo “é que se percebe” só se realiza  sob uma det erminada condição que é 
preen chida pela oração temporal  anteposta “ quando a gente está longe”. A alteração da 
ordem, nesse caso,  ro mpe com a estrutura d e focalização e a oração temporal d eixa de 
ser condi ção p ara o fato expresso na oração núcleo. Impõe-se, assi m, a necessidade de 
que a oração temporal anteceda a o ração  núcleo fo calizad a.  

As   relações    anafó ricas    entre   a  o ração núcl eo e a oração t empo ral  
também  pod em cri ar cont extos que exig em a ant eposição da oração temporal. É o que 
se pode veri ficar em enunciados co mo  (8).  
 

(8)"Quando as  crianças ch atearem, bote elas  pra traz,..."  Re. 1 
  

No   exemplo citado aci ma,   o  que  impede   a  mudan ça  da  ordem d a oração 
temporal  é  u ma  restrição de carát er mais geral, ligada às relações de 
correferen cialidade entre os dois seg mentos oracionais. Co m efeito, só se pode 
identificar u ma anáfora após a men ção do referente ao qual ela se liga. Assi m, no 
exemplo (8), o  referente da anáfora pronominal  elas  da oração núcleo  “ bote elas pra 
traz,...” está pres ente na oração temporal antepost a “ Quando as crianças chatearem”. 
Observemos que, embora esse tipo de oração tempo ral  possa ad mitir  a mudança de 
ordem, essa mudança teria co mo cons eqüência uma reestruturação n as correlações 
anafó ricas . A anáfora pronominal elas pode não ser mais as crianças e si m outro 
referent e, co m as mes mas características formais, expresso no  período  anterior ao 
enunciado  temporal . 
 Fatores que estão na origem d a organização  das seqüênci as  discursivas 
também contribu em p ara di ficultar a rev ersibilidade de uma oração temporal anteposta . 
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O exemplo (9 ) ilustra  essa forma de bloqueio à mudança da ordem rel ativa entre oração 
núcleo e oração tempo ral. 
 

 (9) "Eu abri  a porta, saí correndo e pegu ei um punhado de neve - fica u m 
pedaço grudado ao outro -, quando veio Maury com um ar zangadíssimo ,bateu 
na  minha mão qu e segurava a neve, a neve caiu e eu fiquei co m a cara de 
boba." Cl. 1 
  
No exemplo acima, a irrev ersibilidade da ordenação pod e ser explicada p ela 

necessidad e de p reservar a seqü ência de ações n arradas , marcad a por uma cad eia de 
formas verb ais no pretérito perfeito do indicativo. Como a oração introduzida p elo 
conector qua ndo apres enta uma das ações da seqüênci a de ev entos, ela dev e preced er à 
ação  que a segu e. Uma v ez qu e a seqü ência de formas verbais d e pretérito p erfeito 
reflet e a ord em de oco rrên cia  dos eventos, nesse caso a ordenação  das orações  é 
icônica (cf. Li ma- Hern andes, 1998:144) 
 Uma vers ão u m pouco di ferente de ordenação i mpost a pela própri a seqüência 
discursiva pode ser veri ficad a nos enunciados que assu mem a forma de p remissa- 
conclusão, co mo no exemplo (10 ). 
  

 (10) "E  como  acontece q uando  está tudo  molhado o  chão  está escorregando .  
E  qu ando est á escorregando  o qu e acontece? Ad élia Maria sempre escorrega." 
Ar.1   
 
Nesse exemplo, a oração temporal  quando está tudo molhado é a premissa que 

acarreta a conclusão o chão está escorregando . Nesse caso, a mudança na oração 
temporal , se n ão fica inteiramente bloqu eada , se torn a menos natural mostrando que a 
seqüência mais co mu m desse tipo de enun ciado é o ração temporal  + oração  núcl eo. 

U ma últi ma situação a s er considerada nos dados examinados se refere às 
oraçõ es tempo rais antepostas qu e, à fo rça de serem utilizadas  em contextos bastante 
especí fi cos, adquirem caract erísticas de exp ressões cristalizad as e que se fi xam em u ma 
determinada posição sintag mática. Essa situação pode ser veri fi cad a em exemplos co mo 
(11) . 

(11)" Antes  q ue  eu  m e  esqu eça:  até  o  fi m  do mês co meços de nov embro 
me escrev a p ara o s eguinte endereço:  ...."  Ma. 2 
 
No exemplo  citado  aci ma,   a   oração    temporal  anteposta à oração núcleo 

"antes que eu me esqueça" é  u ma expressão cristali zada qu e tem co mo fun ção 
metalingüística anunciar a express ão de u m ato de fala . N esse exemplo , a oração 
temporal introduz u m p edido e, por isto, fica bloqueada a sua reversibilidade. 

Do que se viu até aqui, podemos constatar que a liberdad e das orações 
temporais obedece a li mit es i mpostos não só pela relação intern a entre os seg mentos 
que compõem o seg mento temporal como também aos li mites estabelecidos pela 
organização mais ampla do discu rso. Tudo  indica que p reponderam as restrições de 
natureza semântica e discu rsiva, reforçando o qu e se tem dito acerca dos li mites qu e a 
função discursiva das  formas pode i mpo r à v ariação lingüística.  
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3. Considerações  finais 
 

 A partir da análise qualitativa desenvolvida nest e trabalho, pod em ser extraídas 
algu mas  con clusões sobre a irrev ersibilidade d a posição d e algu mas  orações  temporais .  
 A irreversibilidade da posição d e algumas orações tempo rais pospostas, ord em 
fi xa predo minant e nos nossos dados, decorre, principalmente, de restrições de n atureza 
semântico-discursiva. Os contextos mais propícios ao bloqueio na mudança de posição 
de algu mas orações pospostas são aqu eles em que  se veri fica u m processo de 
focalização ou aqueles em que a própria org anização dis cursiva fi xa a ordem d a oração 
temporal. 
 Algu mas orações temporais antepostas também podem t er sua posição fixada 
por razõ es diversas , sobressaindo -se mais u ma vez as restrições impostas pela 
organização discursiva. Assim, oraçõ es temporais ligadas a u ma oração  núcleo clivada 
não podem  ter sua posição alterada sob o risco de se desfazer a estrutura de focalização. 
De fo rma semelh ante, a necessidade de p reservar as relações anafóricas entre a oração 
núcleo e a oração temporal tamb ém pod em criar contextos que exigem a ant eposição da 
oração tempo ral. Fatores que est ão na origem da organização das seqüências discursivas 
também contribuem para i mpedir  a reversibilidade de o rdem de u ma oração temporal 
anteposta. U m deles  é a necessidade d e preservar a seqü ência de açõ es narradas, 
marcada por u ma cad eia de formas verbais no pretérito perfeito do indicativo.  Podemos 
concluir, portanto , que a irreversibilidade  na ordenação das oraçõ es temporais é 
explicada, principalmente, por fatores semântico-discursivos, mostrando  uma nítida 
interface entre um fenô meno  sintático e a org anização  mais ampla do  discurso. 
  
RESUMO: Este trabalho focaliza a ord em fixa  das orações temporais, no discurso 
escrito, caract erizado por Cartas Pessoais, sob uma perspectiva funcionalista. A 
análise qualitativa dessas construções mostrou que fatores de natureza formal, 
semântica e discursiva co-operam no sentido de restringir a flexibilidade de ordenação 
dos enunciados t emporais. 
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