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INTRODUÇÃO

É notória e consensual a relevância das palavras que compõem a classe tradi-
cionalmente denominada “conjunções”, que tem como uma das funções o im-
portante papel de relacionar elementos em um texto, sejam sintagmas ou orações.

Na contramão dessa visão de que a conjunção é, em muitas línguas, um ele-
mento fundamental na construção de textos, encontra-se, na maioria das gramá-
ticas e materiais didáticos, uma apresentação um tanto reduzida ou circular 
desses itens. A descrição, em grande parte das vezes, se atém à classificação 
quanto aos aspectos sintáticos (processos de coordenação ou subordinação) ou 
semânticos (aditivas, conclusivas, consecutivas, adversativas, temporais, con-
cessivas etc.). Não raro, afirma-se que, por exemplo, uma oração coordenada 
conclusiva é aquela introduzida por uma conjunção conclusiva, evidenciando 
uma explicação tautológica. Dessa forma, o funcionamento desses elementos re-
lacionais parece algo improdutivo, já que não contribui para uma reflexão de seu 
funcionamento na construção do discurso. 

Além disso, especificamente a respeito da relação conclusiva, há muitas di-
vergências nos estudos de articulação textual. Uma delas refere-se às unidades 
linguísticas que podem ser relacionadas, como termos, orações ou porções tex-
tuais maiores. Outra, aos processos sintáticos de formação do período: coorde-
nação ou subordinação. A denominação do elemento juntor, conjunção ou 
advérbio, conector etc. também constitui um aspecto de divergência entre os es-
tudiosos, bem como o conjunto de itens linguísticos considerados para estabe-
lecer a relação conclusiva. 
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Muitos estudos consideram os aspectos sintáticos, mediados ou não pela 
pragmática, em análises com precisão e propriedade, sem considerar, porém, a 
interação entre os diferentes níveis de análise linguística (pragmático, semântico, 
morfossintático e fonológico). Uma descrição mais completa engloba não so-
mente a análise desses níveis, mas também a relação existente entre eles, o que 
pode trazer explicações mais satisfatórias para o estudo de elementos que estabe-
lecem relações entre partes do texto. É a isso que se propõe esta pesquisa ao in-
vestigar esses aspectos, procurando propiciar uma descrição adequada da relação 
conclusiva no português. 

Esse é o objetivo principal desta obra: analisar a relação conclusiva em dados 
de língua falada nos países lusófonos. Especificamente, investigam-se as pro-
priedades pragmáticas, semânticas, morfossintáticas e fonológicas da relação 
conclusiva que se estabelece por meio de conjunções simples no português oral. 
A análise valoriza não apenas aspectos formais do processo (notadamente os 
morfossintáticos), mas principalmente os aspectos pragmáticos e semânticos 
atrelados à relação conclusiva. Para tanto, utiliza o aparato da Gramática Discur-
sivo-Funcional (doravante, GDF) de Hengevel e Mackenzie (2008). 

Tal modelo teórico privilegia a intenção comunicativa do falante ao fazer uso 
do sistema linguístico em situação de interação. A GDF propõe que o compo-
nente gramatical está organizado em quatro níveis – pragmático, semântico, 
morfossintático e fonológico –, que se apresentam como autônomos por con-
tarem com categorias próprias, mas interdependentes, em razão da possibilidade 
de motivações semânticas e pragmáticas determinarem a codificação morfossin-
tática e fonológica. Dessa forma, a GDF se apresenta como um modelo ade-
quado, visto que aqui procuramos as motivações pragmáticas e semânticas para 
a construção da relação conclusiva.

O universo de investigação do fenômeno é constituído pelo corpus “Portu-
guês oral”, desenvolvido no âmbito do Projeto “Português Falado: Variedades 
Geográficas e Sociais”, em parceria entre o Centro de Linguística da Universi-
dade de Lisboa (CLUL) e as Universidades de Toulouse-le-Mirail e de Provence  
Aix-Marseille I. O resultado é um corpus com amostras das variedades do portu-
guês falado nos países lusófonos: Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.1 As gravações 
abrangem o período de tempo que vai de 1970 a 2001, com uma incidência de 
cerca de 70% na última década. No total, são 86 gravações, com 8h44 de gravação 
e 91.966 palavras gráficas. Os inquéritos foram obtidos em diversas situações, 

1. Disponível em http://W.clul.ul.pt/sectores/linguistica_de_corpus/projecto_
portuguesfalado.php
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tanto em conversas informais entre pessoas conhecidas ou entre amigos e fami-
liares, como em contextos mais formais, como programas radiofônicos, por 
exemplo. Os informantes são sociolinguisticamente diversificados e têm o 
português como língua materna ou como segunda língua. Trata-se de um corpus 
de língua falada que possibilita o alcance do objetivo proposto – descrever a re-
lação conclusiva no português, sem, no entanto, visar à comparação entre as va-
riedades portuguesas.

A obra é composta de quatro capítulos. No primeiro, são apresentadas as 
discussões resultantes dos principais estudos teóricos sobre a relação conclusiva, 
partindo de gramáticas brasileiras e portuguesas, seguidas dos estudos linguís-
ticos contemporâneos; no segundo capítulo, encontra-se uma síntese do modelo 
teórico adotado para o estudo, a GDF; no capítulo 3, a partir do ponto de vista da 
GDF, conceitua-se a relação conclusiva, com uma proposta que apresenta três 
subtipos, aqui denominados Consequência, Conclusão e Resumo; por fim, no 
capítulo 4 caracteriza-se a relação conclusiva, mostrando as propriedades de 
cada um dos subtipos no português, em relação aos níveis e camadas propostos 
pelo modelo teórico. No fechamento da obra, as Considerações Finais.




