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I
A RELAÇÃO CONCLUSIVA  
NA LÍNGUA PORTUGUESA:  

AVANÇOS E LIMITES

O processo de articulação oracional e textual é objeto de pesquisa na área de 
estudos linguísticos, sendo o foco da grande maioria a descrição de caracterís-
ticas sintático-semânticas das formas linguísticas que estabelecem articulação 
entre partes do texto. Alguns estudos consideram aspectos pragmáticos na aná-
lise dos articuladores textuais, mas sem levar em conta a interação entre os dife-
rentes níveis de análise linguística (pragmático, semântico, morfossintático e 
fonológico), o que conduz a uma visão mais restrita do objeto em discussão. 

Especificamente quanto à relação conclusiva, há várias estratégias para se 
construir essa relação. A introdução de uma conclusão, em sentido geral, pode 
ser feita por meio de alguns verbos (finalizando, concluindo), pela simples ligação 
interparágrafos estabelecida por relações semânticas ou ainda por elementos de-
nominados tradicionalmente de “conjunções conclusivas”. 

Defendi (2013), em investigação que demonstra um avanço quanto aos es-
tudos da tradição gramatical, aponta vários itens linguísticos usados para mostrar a 
relação conclusiva entre porções textuais em textos do tipo dissertativo-argumen-
tativo, tais como dessa forma, de acordo com isso, sendo assim, em vista dos argumentos 
apresentados, em virtude do que foi mencionado, assim, levando-se em conta o que foi 
observado, por todas estas ideias apresentadas, tendo em vista os aspectos observados, 
por tudo isso, dado o exposto etc. Trata-se de casos de conclusão no sentido de fina-
lizar um processo de interação, com uso de elementos linguísticos que sinalizam 
encaminhamento de final de texto, denominados pela autora “marcadores de con-
clusão textual”. O exemplo a seguir mostra um uso de portanto usado para finalizar 
a interação: 
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(01)  Mas esse cenário mudou pós teoria física da indeterminação de Heisen-
berg, e com o surgimento de filósofos fenomenólogos-existencialistas, eles 
descreveram de outra forma os valores humanos nas ciências. Pensadores 
como Jean Paul Sartre e Maurice Merleau Ponty trouxeram à tona que o 
mundo natural (que a ciência explica) é incompatível com o mundo senso-
rial (aquele que interpretamos), por exemplo, ao ver um tijolo, os olhos não 
enxergam moléculas de silício e calcário que compõem o bloco, ao ver um 
limão não se vê apenas o verde, mas a forma, o cheiro e a textura dele, não 
atributos vegetais desprovidos de um significado sentimental. Portanto o 
homem não deve deixar a ciência negar sua condição de existência; mesmo 
ao pesquisador, cada um põe um significado atrelado àquilo que sente. É 
por isso que ao ver um mesmo quadro em dias distintos, alguém pode 
gostar num dia daquele, noutro achar feio.

  Portanto os sentidos não são o limite do ser humano, como acreditavam 
muitos racionalistas, senão que, fazem parte de sua identificação como ser 
humano no mundo (Defendi, 2013, p.34).

De acordo com a autora, o uso de portanto no último parágrafo tem a função 
de encerrar o texto com o posicionamento do autor em relação à tese apresentada 
(“os sentidos não são o limite do ser humano”), enquanto o uso no parágrafo 
anterior mostra a conclusão do autor do texto (“o homem não deve deixar a 
ciência negar sua condição de existência”) com as perspectivas filosóficas de 
Sartre e Ponty. Em resumo, para a autora, ambos são usos conclusivos, mas um 
serve para articulação de ideias/orações enquanto o outro tem a função de fina-
lizar um texto, discussão que representa um avanço na descrição da relação con-
clusiva. Há que se esclarecer que a autora estuda redações de vestibulandos, que 
são textos escritos, diferentemente do corpus aqui adotado, sobretudo porque tal 
gênero textual tem em sua estrutura uma conclusão no sentido de encerramento 
do texto. 

Além desses elementos conclusivos lexicalizados, a relação entre porções 
textuais pode ser percebida inferencialmente, sem haver explicitação do elo se-
mântico por meio de determinadas formas linguísticas, de acordo com Lopes 
(2008), como exemplificam (02) e (03):

(02)  A terra secou porque não choveu durante todo o ano. (Lopes, 2008, p.63)
(03)  A terra secou. Não choveu durante todo o ano. (Idem, ibidem)

Segundo a autora, os exemplos ilustram uma conexão causal, tanto a versão 
com o conector porque quanto a que não contém esse elemento. No entanto, sem 
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conhecer (02), pode-se estabelecer uma relação conclusiva para (03), como em (03a), em 
que, com base na premissa de que [a terra secou], pode-se concluir que [não choveu du-
rante todo o ano]:

(03a)  A terra secou, portanto não choveu durante todo o ano.

A mesma opinião é compartilhada por Guimarães (2001), que propõe que tanto 
a segunda oração de (04) como a de (05) têm sentido conclusivo, o que também pode 
ser questionado se não se conhece a construção com o conector: 

(04)  É claro que ele joga bem. É brasileiro. (Guimarães, 2001, p.150)
(05)  Ele é brasileiro, logo joga bem. (Idem, ibidem)

Dessa forma, percebe-se que a ausência do elemento que estabelece a ligação 
pode levar a ambiguidades ou mesmo à falta de clareza quanto ao sentido preten-
dido, o que não é o alvo de discussão nesta obra. 

De acordo com Morais (2006), em uma visão cognitivista, elementos como então, 
logo e portanto, quando presentes entre porções textuais, dão maior visibilidade à 
relação discursiva a ser entendida pelo leitor/ouvinte, o que implicaria redução 
do esforço de processamento cognitivo. Isso mostra a relevância de um estudo dos 
casos de codificação gramatical na língua, sem considerar, obviamente, que a não 
codificação gramatical caracterize um problema que não deva ser analisado.

Este estudo abarca apenas o terceiro tipo mencionado, ou seja, aquele em 
que elementos denominados “conjunções conclusivas” ligam porções textuais, 
como exemplificado em (02) e (03).

1.1 As conjunções conclusivas

As gramáticas, de modo geral, apontam um rol bastante comum de ele-
mentos classificados como elementos que estabelecem a relação conclusiva: logo, 
portanto, por isso, assim, então, e, pois (posposto ao verbo).

No entanto, quanto à nomeação do elemento juntor, a literatura revela va-
riação entre os autores, assim como na caracterização do processo de articulação 
e na própria definição de relação conclusiva. 

Barbosa (1881) considera o elemento juntor como uma conjunção, que, no 
processo, tem a função de exprimir relações de nexo e ordem entre as orações para 
estabelecer sentido. Algumas determinam relações de nexo (similares), apenas 
para ligação entre as orações, enquanto outras, nexo e ordem (dissimilares). Para o 
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autor, as conjunções conclusivas são do segundo tipo, pois, além de estabelecerem 
nexo, exigem certa ordem, ligando as proposições pela razão que umas têm como con-
clusões para outras premissas. A ordem à qual ele se refere é a de que a premissa vem 
sempre antes da conclusão, como atestado pelo exemplo (06):

(06)  Deus é justo logo recompensa a virtude. (Barbosa,1881, p.245)

Para Barbosa, a conjunção logo, além de ligar as duas orações, estabelece 
uma ordem que gera o sentido conclusivo: do fato de Deus ser justo, conclui-se 
que Ele recompensa a virtude. 

A grande maioria dos gramáticos atribui à conjunção o papel de unir duas 
orações, pensamentos, ideias, constituindo uma relação entre duas orações ou 
dois termos, de forma dependente ou independente. Especificamente no que 
toca às conjunções conclusivas, há quase um consenso entre os autores: é defi-
nida como uma conjunção que denota conclusão, em relação de independência, 
como no exemplo (07):

(07)  Teu carro já está velho; logo, não pode subir a serra. (Rocha Lima, 1956, 
p.161)

Como apontado pelo gramático, “não pode subir a serra” seria tomado 
como uma conclusão a partir da premissa “teu carro já está velho”, relação 
estabelecida pela conjunção logo, sem que haja dependência de uma das ora-
ções. A mesma classificação como conjunção é dada por Kury (1993) e Cunha 
e Cintra (1985).

Bechara (2009) discorda dessa denominação e afirma que, nas construções 
conclusivas, os elementos juntores são advérbios, pois marcam relações textuais, 
sem o papel de conectar orações. Já Azeredo et al. (2009) e Amorim e Sousa 
(2009), gramáticos portugueses, consideram apenas logo como conjunção e as 
demais formas (portanto, assim, por conseguinte, por isso e assim) como advérbios 
conectivos. 

Neves (1985) afirma que essa oscilação na classificação desses elementos 
como advérbios ou conjunções indica um estágio de transição desses itens, uns 
mais próximos e outros mais distantes da plena gramaticalização. A autora ex-
plica que partículas adverbiais são fontes de elementos coordenativos e os limites 
entre um papel semântico-discursivo e um papel basicamente relacional são bas-
tante fluidos, tanto que muitas gramáticas arrolam como conjunções determi-
nados elementos que não têm esse estatuto, como é o caso dos elementos 
conclusivos, em consonância como a posição de Bechara (2009). 
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De acordo com a linguista, elementos como portanto, por conseguinte, então 
(= em consequência) indicam conclusão e “pertencem à classe dos advérbios 
que operam conjunção de orações, advérbios juntivos, de valor anafórico, que 
ocorrem numa oração ou num sintagma, referindo-se a alguma porção da oração 
ou sintagma anterior” (Neves, 2010, p.241), como em (08):

(08)  Os ruídos matinais estavam, nessa manhã, diferentes e portanto perturba-
dores. (Neves, 2010, p.241)

Koch (1990) considera que a conexão pode ocorrer com conectores de tipo 
lógico e encadeadores de tipo discursivo. Os primeiros estabelecem relações ló-
gicas entre proposições em que um enunciado resulta de um único ato de fala 
(relações de condicionalidade e de causalidade, por exemplo). Já os encadeadores 
de discurso realizam o encadeamento sucessivo de enunciados, dando-lhes uma 
orientação discursiva e estruturando-os em texto, resultando em atos de fala di-
ferentes. A autora considera que os elementos que estabelecem relação conclu-
siva são do segundo tipo, subclassificados como operadores argumentativos, 
responsáveis pela orientação discursiva dos enunciados encadeados. De acordo 
com a autora, operadores conclusivos introduzem um enunciado de valor con-
clusivo em relação a dois atos de fala anteriores, um dos quais geralmente fica 
implícito, como no exemplo (09):

(09)  José é indiscutivelmente honesto. Portanto/logo/por conseguinte/
então, é a pessoa indicada para assumir o cargo de tesoureiro. (Koch, 1990, 
p.92)

Para a autora, a conclusão “é a pessoa indicada para assumir o cargo de te-
soureiro” é obtida por meios de dois argumentos: o ato de fala “José é indiscuti-
velmente honesto”, que é a premissa maior, e o ato de fala “As pessoas honestas 
são indicadas para o cargo de tesoureiro”, a premissa menor. 

Pezatti (2001), ao tratar dos elementos que estabelecem a relação conclusiva, 
afirma que logo é o conector prototípico, por estar menos sujeito a outros usos co-
nectivos que não a expressão exclusiva de valor conclusivo e por apresentar al-
gumas propriedades que funcionam como conjunções por excelência: tem posição 
fixa no início da sentença (10a), sendo duvidoso o caso de (10b); não pode con-
correr com as verdadeiras conjunções coordenativas como e, mas e ou (10c); coor-
dena termos, além de orações (10d); não permite focalização, seja por meio de 
clivagem, seja por meio de advérbios focalizadores como só, mesmo, principalmente 
etc. (10e):
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(10) a. O narciso é uma flor, logo pertence ao reino vegetal.
 b. *O narciso é uma flor, pertence, logo, ao reino vegetal. 
 c. *O narciso é uma flor, e logo pertence ao reino vegetal.
 d. Você está sentindo a sua emoção, daí ser mais fidedigno, logo mais verda-

deiro.
 e. *O narciso é uma flor, é logo que pertence ao reino vegetal.

A partir desses critérios, além de considerar que logo é a conjunção con-
clusiva prototípica, Pezatti (2001) propõe que as formas portanto, por isso e 
então ainda não completaram o processo de gramaticalização no português fa-
lado no Brasil, sob a alegação de que tais elementos podem se deslocar para 
várias partes da oração que introduzem, o que confirma a natureza adverbial 
que ainda manifestam, em oposição ao protótipo conclusivo, que possui natu-
reza mais gramatical, dentre outros aspectos. De acordo com a autora, por-
tanto, em alguns casos, admite ser introduzido pela conjunção e; já a forma 
então não tem posição fixa – pode ser antecedida por e, não coordena termos, 
não aceita restritores nem clivagem; por isso, em alguns casos, exerce a função 
de satélite de causa, com valor circunstancial e não de conjunção, além de nem 
sempre permitir a alternância com logo e, na maioria dos casos, haver a possi-
bilidade de ser antecedido por e; sobretudo caminha na direção de um valor 
explicativo, “já que é empregado para justificar estados de coisas e atos de 
fala” (Pezatti,1999, p.31). 

Em estudo posterior, a autora afirma que então ainda não se gramaticalizou 
como conjunção, pois, além de não ter posição fixa e não coordenar termos, 
mantém o sentido anafórico. De acordo com a autora, pode ser usado para esta-
belecer uma consequência factual, em uma relação objetiva entre fatos que 
existem no mundo (dictum), ou uma conclusão do falante, com valor argumenta-
tivo (modus) (Pezatti, 2002, p.191).

Com relação a logo, a posição de Pezatti é semelhante à de Neves (1985), que afirma 
que o elemento conclusivo logo é o que está em estágio mais avançado de gramaticali-
zação, pois tem o comportamento próximo ao de uma conjunção coordenativa.

Longhin-Thomazi (2006), em estudo diacrônico desse elemento, acre-
dita que logo ainda guarda a característica de advérbio, já que há, em uso 
conjuntivo, “um movimento de retroação, a partir do qual o falante/es-
critor retoma o conteúdo anterior e então introduz uma conclusão” (Lon-
ghin-Thomazi, 2006, p.69). Essa autora conclui que, nos estágios de 
transição de logo como advérbio temporal para conjunção, houve aumento 
de informação pragmática, com construção de significado que depende de 
estratégias de caráter inferencial. Infere que logo guarda ainda traços do 
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valor temporal existente no advérbio, por isso o uso aponta, assim como no 
traço temporal, uma posterioridade, ou seja, uma conclusão que é posta de-
pois de uma afirmação, algo que vem depois no discurso, no caso, na forma 
de uma conclusão. Nos dizeres da autora, 

A alteração de sentido aponta para abstratização e pragmatização crescentes do 
significado: a posterioridade temporal de logo passou a ser entendida, metafori-
camente, como posterioridade no discurso: aquilo que vem depois no tempo foi 
projetado para designar aquilo que vem depois no discurso, a saber, um efeito ou 
uma conclusão (Longhin-Thomazi, 2006, p.70). 

Defendi (2013), ao analisar a etimologia de portanto, afirma que esse 
elemento é formado pela preposição por e pelo advérbio tanto, que traz a 
ideia de “por tanta quantidade” expressa anteriormente. Metaforicamente, 
essa ideia de “por tanta quantidade” foi vinculada a “por tanto que foi 
dito” e assim ligou-se à retroação textual, passando a expressar também 
noções consequencial e conclusiva. Dessa forma, o elemento faz o leitor re-
cuar no texto para resgatar uma informação ou então sinaliza o final de um 
raciocínio lógico apresentado no texto. A foricidade desse elemento é 
apontada pela autora em três aspectos: razões semântico-sintáticas (corre-
lação entre duas direções de apoio referencial: o de retomada e o de enca-
minhamento seguinte), razões textuais (relação lógica entre o que já foi 
dito com o que se vai dizer); relações discursivo-pragmáticas (inferir sobre 
o que é informação compartilhada e sobre sua intenção no final do texto) 
(Defendi, 2013, p.177). 

Com base em Dik (1997), Novaes (2001; 2009), ao analisar a multifunciona-
lidade de portanto, considera que esse elemento, em função conclusiva, constitui 
um conector, um instrumento linguístico usado para criar coerência no discurso 
com o papel primário de ligar orações precedentes a uma nova oração e, simulta-
neamente, especificar a relação semântica e pragmática entre esses elementos ar-
ticulados. Conclui a autora que tal elemento, ao estabelecer uma relação 
conclusiva, faz ligação entre textos, ou seja, liga orações precedentes à nova 
oração, determinando uma relação semântica de conclusão, como se pode veri-
ficar no exemplo (11):

(11)  O doente é uma fonte de informação fundamental. Se o doente se 
queixa, há qualquer coisa mesmo que seja imaginário. Portanto, é a 
abertura ao doente e essa capacidade de comunicar que são essenciais. 
(Novaes, 2009, p.333)



24 NORMA BARBOSA NOVAES MARQUES  • EROTILDE GORETI PEZATTI

Para a autora, portanto estabelece coerência, ligando as orações “se o doente 
se queixa, há qualquer coisa mesmo que seja imaginário” à nova oração “é a 
abertura ao doente e essa capacidade de comunicar que são essenciais”, conforme 
o esquema: Oração(ões) precedente(s). Conector, Nova oração, ao mesmo tempo 
que especifica a relação semântica pragmática de conclusão. O elemento co-
nector indica que se deve entender a nova oração como conclusão a respeito do 
que foi dito anteriormente por meio de um raciocínio inferencial: o falante carac-
teriza o doente como fonte de informação para então conduzir à conclusão de que 
é essencial valorizar a abertura ao doente e sua capacidade de comunicação. 

A relação conclusiva, nesse caso, ocorre no domínio epistêmico (Sweetser, 
1991), já que portanto expressa a ideia de que o julgamento da verdade da pri-
meira afirmação leva à crença relatada na segunda (Novaes, 2009). Não se pode 
perceber uma lógica inerente às duas afirmações, mas uma relação em que uma 
dada situação leva a uma determinada conclusão. Também não é possível 
afirmar que pertença ao domínio de conteúdo (Sweetser, 1991), pois o falante 
não pretende apenas relacionar conteúdos e assim informar que um fato im-
plica outro fato. 

Percebe-se, dessa maneira, que a classificação do termo que estabelece a re-
lação conclusiva ainda não é consensual entre gramáticos e linguistas contempo-
râneos, visto que alguns consideram que nem todos os elementos citados se 
enquadram na categoria das conjunções propriamente ditas e outros ainda atri-
buem diferentes denominações. O quadro a seguir ilustra as diferentes denomi-
nações encontradas:

Quadro 1.1 − Variação na denominação do elemento juntor na relação conclusiva

Elemento Conjunção Advérbio Conector Operador 
argumentativo

Marcador 
discursivo

Logo x x

Portanto x x x x

Então x x x x x

Pois x

Por isso x x

Assim x

A denominação como conjunção predomina na maioria dos gramáticos, en-
quanto para alguns linguistas apenas logo é conjunção, e portanto, então, pois, por 
isso e assim são considerados advérbios, a caminho da gramaticalização como 
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conjunção (Pezatti, 2001; Neves, 1985). As demais classificações, menos recor-
rentes, parecem estar mais relacionadas ao modelo teórico adotado, por exemplo, 
teorias que trabalham com argumentação (Koch, 1990, é uma delas), que deno-
minam, coerentemente, o elemento juntor como operador argumentativo. 

No entanto, apesar das diferentes nomenclaturas, a ordenação da oração que 
introduz a conclusão é o único critério comum a todos os autores mencionados, 
ao afirmarem que a conjunção/advérbio/conector/operador encontra-se na 
oração que segue a primeira. 

1.2 A articulação da relação conclusiva

Outro ponto de divergência no tratamento das relações conclusivas diz res-
peito ao processo de articulação das orações que compõem essa relação. 

Aqui, vale lembrar Decat (1999): 

A trajetória dos estudos gramaticais tradicionais (linguísticos) costuma ser 
marcada pela utilização da dicotomia coordenação/subordinação na tarefa 
de descrever e definir os processos de articulação (ou combinação) de cláu-
sulas. Entretanto, é por demais conhecida a insuficiência dos tratamentos 
tradicionais para dar conta de casos considerados limítrofes, ou mesmo da-
queles que aparentemente não oferecem qualquer problema para a análise  
(Decat, 1999, p.300).

A autora chama a atenção para o fato de esses dois processos não serem sufi-
cientes para explicar as várias possibilidades de uso da língua, como tentam fazer 
as gramáticas tradicionais e mesmo alguns estudos contemporâneos. No entanto, 
para os estudos sobre a relação conclusiva, apenas essas duas possibilidades 
de articulação foram encontradas, sem qualquer trabalho que discutisse 
casos de parataxe ou hipotaxe, por exemplo.

Tradicionalmente, a gramática considera os processos de articulação textual 
como uma relação dicotômica de dependência ou independência. Nessa perspec-
tiva, a relação conclusiva enquadra-se no processo de construção de orações to-
madas como independentes entre si. Segundo Cunha e Cintra (1985, p.566), por 
exemplo, a conjunção coordenativa liga elementos independentes, enquanto a 
subordinativa indica que há uma dependência de um termo da oração a outro, 
como em (12) e (13), em que e é conjunção coordenativa, pois há independência 
entre as duas orações articuladas, e depois é subordinativa, já que haveria depen-
dência de uma das orações.
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(12)  Ouvi primeiro e depois falai por derradeiro. (Cunha; Cintra, 1985, p.565)
(13)  Depois que tiveres estudado, podes trabalhar (Cunha; Cintra, 1985, p.566)

A relação de dependência/independência de que falam os autores não é tra-
tada com muita clareza no caso das orações coordenadas. No nível estrutural, as 
orações realmente se apresentam como independentes; porém, se cada oração for 
tomada isoladamente, o período perde o sentido do conjunto. Pode-se então 
afirmar que, semanticamente, as orações apresentam dependência.

No tocante às orações conclusivas, Cunha e Cintra (1985, p.566) afirmam que 
as conjunções conclusivas servem para ligar uma oração a uma anterior que ex-
prime conclusão ou consequência em uma relação de coordenação, como em (14):

(14)  Nas duas frases a experiência é a mesma. Na primeira não instrui, logo pre-
judica. (Almada Negreiros, NG, 150) (Cunha; Cintra, 1985, p.567) 

É essa a posição de Koch e Silva (2001), para quem, na coordenação, as orações 
são estruturalmente independentes, porém o fato de estarem combinadas faz esta-
belecer entre elas um vínculo semântico que acarreta alterações no sentido de cada 
frase, se forem apresentadas separadamente. Observe-se um exemplo das autoras: 

(15)  Não preenchia as condições necessárias, portanto não foi admitida para o 
cargo. (Koch; Silva, 2001, p.125)

Em (15), a intenção do interlocutor quando constrói uma estrutura coorde-
nada é combinar orações a fim de criar entre elas determinado tipo de relação 
significativa, estabelecendo uma dependência semântica.

Essa relação também é considerada por Mira Mateus et al. (1986, p.459), que 
enquadram a relação conclusiva no processo de subordinação semântica, pois de-
fendem que é um tipo de junção em que há entre as frases uma relação hierárquica 
de dependência semântica. No entanto, consideram que se trata de estruturas de 
coordenação, porque a ordem das proposições não pode ser invertida (portanto B, 
A). Assim, os conectores conclusivos são, para as autoras, subordinadores do 
ponto de vista semântico, mas coordenadores do ponto de vista sintático.

As autoras explicam que o processo de sequencialização formador de ora-
ções conclusivas é um caso de condição-consequência, de acordo com o esquema 
A, portanto B, em que o antecedente exprime uma condição suficiente para que 
se verifique o consequente. Dessa forma, argumentam que, na verdade, há um 
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nexo de causalidade, que pode ser expresso pelos conectores e, pois, portanto, por 
conseguinte, por consequência, por isso. O exemplo (16) ilustra esse caso:

(16)  Não choveu em Portugal em 1981, por isso houve seca. (Mira Mateus et 
al., 1986, p.300)

Segundo as autoras, trata-se de uma relação condicional conclusiva em que a 
proposição B “por isso houve seca” é uma consequência da condição proposta em 
A “Não choveu em Portugal em 1981”, ordenadas no tempo em uma sequência 
lógica, revelando uma relação hierárquica em que há dependência semântica entre 
as proposições para a interpretação do significado (sem A não se pode concluir B). 

Como se pode perceber, há bastante divergência quanto à classificação do 
processo de construção do período, mas os autores admitem que há, de alguma 
forma, uma relação de dependência entre as orações.

Borba (1984) propõe que a distinção entre os processos de coordenação e 
subordinação do ponto de vista semântico é bastante complexa e sugere que 
se leve em conta apenas o critério sintático. O autor classifica as construções 
conclusivas como subordinadas, pois há interdependência entre as ideias. 

A mesma classificação é dada por Garcia (1982), que considera a oração 
conclusiva um caso de subordinação, mas a partir do critério sintático, pois 
acredita que há mútua dependência, e do semântico, já que as orações são 
interligadas em razão da afinidade semântica entre motivo e causa. Na con-
cepção desse autor, na subordinação há um processo de hierarquização, em 
que uma oração é parte da outra e exerce nela uma função, e assim o enlace é 
muito mais estreito do que na coordenação. Em resumo, como observado, 
há divergências quanto ao processo de articulação, abrindo-se espaço para 
uma análise que contemple esse fenômeno. 

Da mesma forma, há ainda diferentes pontos de vista quanto à extensão da uni-
dade sintática que contém a conclusão. As gramáticas tradicionais são unânimes em 
considerar que a conjunção conclusiva liga orações. No entanto, Neves (2010) propõe 
que há ainda a possibilidade de ligação entre termos, como em (17):

(17)  Os ruídos matinais estavam, nessa manhã, diferentes e portanto perturba-
dores. (Neves, 2010, p.241)

Novaes (2001, 2009), em estudo sobre portanto, afirma que essa forma 
pode articular termos, mas não com função conclusiva. Para a autora, em casos 
assim, a função do elemento é a de reformulador de termos, como na ocorrência 
a seguir:



28 NORMA BARBOSA NOVAES MARQUES  • EROTILDE GORETI PEZATTI

(18)  Eu pesco com dois colegas meus, mais ou menos da mesma idade, que um 
pesca com iscos vivos, portanto a minhoca, no caso, não é, e outro pesca à 
pluma, ou seja, a mosca artificial. (Novaes, 2001, p.85)

Em (18), portanto estabelece uma relação de esclarecimento entre o termo 
“iscos vivos” e “a minhoca”, o que, para Hilgert (1996, p.132, apud Novaes, 
2001, p.85), corresponde a uma paráfrase, ou seja, um enunciado que reformula 
um enunciado anterior, com o qual mantém uma relação de equivalência semân-
tica, seja para especificar, como observado em (18), seja para esclarecer, em (19):

(19)  então o tecido subcutâneo...abaixo da pele portanto...nós vamos encontrar os 
elementos vasculares de::.../ hormônios responsáveis pela...vasc/...irrigação...e 
pela inervação da glândula (PB falado-EF-SSA-49:68) (Novaes, 2001, p.85)

Nessa ocorrência, “tecido subcutâneo” é equivalente a “abaixo da pele”, em 
que o falante objetiva esclarecer o significado de um termo técnico. Há ainda o 
caso de (20), em que o falante traça uma espécie de gradação por meio de orações 
infinitivas e, por fim, reformula o termo “fidedigno” usando portanto. 

(20)  mas quando você coloca... não é? nos seus dados... ALGO que... vai 
medir a sua:... energia... então na realidade através das emoções que você 
está tendo naquela ocasião... é lógico... que... não vai levar em conside-
ração... que você diga que é... desse jei:to... ou daquela maneira mas sim o 
que realmente você está sentindo a sua emoção... daí ser mais... rigoroso... 
ser mais sério... ser mais fidedigno... portanto mais... verdadeiro... mas 
nem sempre se co/ podemos colocar:... não é? (PB falado – EF- RE-
337:51) (Novaes, 2001, p.85)

Em todos esses casos, a autora argumenta que não há conclusão, mas uma 
reformulação que tem a finalidade de garantir a intercompreensão, seja esclare-
cendo o sentido ou direcionando a compreensão de um termo segundo suas in-
tenções interacionais. Em consonância com a visão da autora, casos de conjunções 
entre termos não são aqui tratados, por não serem considerados casos de estabe-
lecimento de relação conclusiva.

De forma oposta à visão das gramáticas tradicionais, Peres (1997) argumenta 
que a forma portanto, como operador de conexão, dá origem a textos não frásicos, 
não se podendo então, contrariamente ao que afirma a gramática tradicional, dizer 
que essa forma liga duas orações, por isso não são conjunções; para o autor, essa 
forma une porções maiores que a frase. Dik (1997), como já descrito, considera que 
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conectores podem ligar duas orações entre si, mas afirma que também pode vin-
cular a oração que segue a uma unidade discursiva maior que lhe é precedente, de 
acordo com o seguinte esquema: Oração(ões) precedente(s). Conector, Nova oração.

A esse respeito, Ducrot (2009) acredita que a relação de conclusão pode se 
dar entre proposições sintáticas ou entre sequências de proposições, como pará-
grafos, enquanto Guimarães (2001) propõe que seja até entre parágrafos, como 
em (21), ou mesmo entre capítulos:

(21)  Apesar da proeza conseguida pelo comitê organizador dos jogos de Los An-
geles, que, via iniciativa privada, pôs de pé uma Olimpíada por pouco mais de 
500 milhões de dólares, a realidade de espetáculos grandiloquentes patroci-
nados por governos tende mais ao exemplo soviético: em 1980, a URSS gastou 
na montagem de XXII Olimpíada nada menos que 8 bilhões de dólares, quase 
tanto quanto o Produto Nacional Bruto de um País como o Uruguai.

  O boicote americano, portanto, doeu. Mas naturalmente não é a única expli-
cação para a atitude do Kremlin na semana passada. (Guimarães, 2001, p.151)

Em síntese, os estudos apontam que termos, frases, parágrafos e mesmo ca-
pítulos podem constituir unidades relacionadas por meio de elementos conclu-
sivos. Em um primeiro momento, pode-se ter a impressão de que não há 
consenso na extensão da porção textual envolvida na relação conclusiva, no en-
tanto, como aponta Defendi (2013, p.206), pode-se pensar também que os es-
tudos modernos se apropriam das pesquisas modernas, possibilitando a observação 
de fenômenos linguísticos que ocorrem em porções textuais maiores que a oração. 

Nesta obra, com exceção do uso de termos, como já explicado, os demais 
itens são considerados casos de relação conclusiva, o que abre espaço para a dis-
cussão sobre os tipos de unidades linguísticas envolvidos nessa relação.

1.3 A definição de relação conclusiva

Outro aspecto em que se observam discordâncias quanto às construções 
conclusivas é a própria definição do fenômeno linguístico em estudo. O questio-
namento se dá em função de algumas gramáticas e mesmo autores contemporâ-
neos considerarem que o termo “conclusão” é equivalente a “consequência”, ou 
ainda por reportarem uma relação do tipo “lógica” entre premissa e conclusão. 

Kury (1993), por exemplo, afirma que a oração conclusiva serve para exprimir 
conclusão ou consequência lógica da primeira oração. Azeredo et al. (2009) afirmam 
que conjunções conclusivas exprimem conclusão, dedução lógica da primeira ideia, 
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em consonância com o pensamento de Sardinha e Oliveira (2010). Já para Figuei-
redo e Figueiredo (2009), a relação conclusiva se estabelece por meio de conse-
quência ou dedução a partir da primeira oração, corroborando a proposta de Mira 
Mateus et al. (1986), que, como já observado, acreditam que a proposição B é 
uma consequência da condição proposta em A.

Ducrot (2009) discorda da necessidade de haver raciocínio lógico na relação 
conclusiva e questiona a interpretação comum de que há um encadeamento do 
tipo A portanto C em que A é apresentado como justificando C, tornando C ver-
dadeiro, válido, ou ao menos mais aceitável do que era antes de seu encadea-
mento a A. O autor admite que há um papel persuasivo, mas não por um caráter 
racional, como comumente explicado. A base de sua discussão é a de que, em um 
encadeamento argumentativo A portanto C, o sentido do argumento A contém 
em si mesmo a indicação de que ele deve ser completado pela conclusão, e, assim, 
o sentido de A não pode ser definido independentemente do fato de que A é visto 
como conduzindo a C. Não haveria passagem de A para C, não haveria justifi-
cação de C para um enunciado A que seria compreensível em si mesmo, inde-
pendentemente da sequência portanto C, mas a ideia de que

os encadeamentos analisados, embora liguem duas proposições assertivas por meio 
do conector portanto (eventualmente implícito), não assinalam de modo algum uma 
inferência que vai de uma afirmação para outra. Cada uma dessas aparentes afirma-
ções contém de fato o conjunto do encadeamento no qual ela tem lugar. Assim, não 
há passagem de um conteúdo factual, objetivo, para outro (Ducrot, 2009, p.22).

Ducrot afirma que o encadeamento argumentativo não tem a finalidade de 
justificar uma afirmação a partir de outra, mas qualificar algo pelo fato de que 
serve de suporte a certa argumentação. Assim, a forma portanto seria usada para 
descrever, e não provar, justificar ou tornar verossímil. Para comprovar sua tese, 
argumenta que os segmentos A e C não são compreensíveis independentemente 
do encadeamento, como no exemplo dado:

(22)  Pedro estudou pouco, ele vai, portanto, ser reprovado. (Ducrot, 2009, p.24)

Segundo o autor, a palavra pouco já antecipa a conclusão, assim como em 
outras proposições que contêm palavras como demais, pouco, um pouco, perto, 
longe, que indicam os tipos de sequências que podem ser encadeadas por meio de 
portanto. Afirma ainda que, por outro lado, a significação não obriga absoluta-
mente a continuar com portanto, mas permite igualmente encadear com uma pa-
lavra do tipo de no entanto. Pode-se dizer:
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(22a)  Ele estudou um pouco, portanto vai ser aprovado. (Ducrot, 2009, p.25)
(22b)  Ele estudou um pouco, no entanto vai ser aprovado. (Ducrot, 2009, p.25)

A proposição A pode ser encadeada por ambas as formas, e a escolha não se 
dá por uma questão de A levar a C, prova de que a questão não é lógica. Sendo 
assim, para o autor, argumentar com portanto é uma estratégia do falante para 
persuadir o interlocutor. Um exemplo usado para ilustrar essa afirmação é (23):

(23)  A estação é longe, portanto tomemos um táxi. (Ducrot, 2009, p.26)

A intenção é evitar uma fácil refutação da ideia com um simples “não”; no 
caso, se quiser refutar, deve-se colocar argumentos para fazê-lo. Também há a 
vantagem de se construir uma imagem mais favorável, na medida em que não há 
imposição, mas uma tentativa de convencer por argumentos. O que está em jogo 
então não é a lógica do raciocínio, mas a imagem construída pelo falante de si 
mesmo, o que pode tornar mais eficaz sua argumentação. Dessa forma, o autor 
desfaz a ideia de que na relação conclusiva haja relação lógica. 

Alves (2013), a respeito de então conclusivo, afirma que esse elemento é um 
marcador discursivo que relaciona unidades mais importantes do tópico discur-
sivo, responsável pela organização das informações do texto, de maneira que o 
destinatário reconheça a ligação existente entre elas. Mais especificamente, a 
forma é usada para mostrar a intenção do falante em levar o destinatário a com-
preender sua inferência tendo como base as informações partilhadas por ambos 
no processo comunicativo. A autora adota a definição de Carlson e Marcu (2001, 
p.50) para seus estudos, usando o quadro a seguir (em que S: Satélite; N: Núcleo; 
F: Falante; N: Destinatário): 

Quadro 1.2 − Definição de relação de conclusão

Nome da relação Restrições sobre 
N e S, 

individualmente

Restrições sobre 
N + S

Intenção 
de F

Conclusão Em S: S é um juízo 
fundamentado, uma 
inferência, uma 
consequência 
necessária ou uma 
decisão final com 
respeito à situação 
apresentada em N

Em N + S: S 
apresenta uma 
declaração final que 
envolve a situação 
apresentada em N

D reconhece que S é 
uma declaração final 
a respeito de N

Fonte: Carlson; Marcu (2001, apud Alves, 2013, p.55)
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Note-se o uso dos termos “inferência”, “consequência necessária” “ou de-
cisão final” na definição. A autora propõe que, na relação conclusiva, há uma 
relação de conteúdo, pois leva o destinatário a reconhecer o tipo de ligação exis-
tente entre as porções, e não uma relação que busca agir sobre o destinatário. No 
caso de então, a pesquisa da autora revelou que esse elemento atua tanto no nível 
micro (24) como no macroestrutural (25), a seguir: 

(24)

Figura 1.1 − Diagrama com relação de conclusão na microestrutura – MD introduz inferência 
Fonte: Alves (2013, p.55)

(25)  

Figura 1.2 − Diagrama com relação de conclusão na macroestrutura – MD no fechamento de 
tópico  
Fonte: Alves (2013, p.58)
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No caso de (24), segundo a autora, então é um marcador discursivo com duas 
funções: marca a relação retórica de conclusão e fecha o tópico “tamanho das 
partículas”. Nota-se, para além do tamanho da porção envolvida, que o exemplo 
anterior  está mais próximo do uso como condição-consequência [se não há mais 
perguntas, estão liberados], enquanto (25), mais próximo do uso como conclusão 
[considerando tudo que foi mencionado, conclui-se que o tamanho da partícula é 
importante]. Porém, como a autora considera tanto “conclusão” como “conse-
quência” casos de relação conclusiva, não diferencia os dois exemplos, a não ser 
pela dimensão do trecho envolvido. Dessa forma, os termos “conclusão” e “con-
sequência” servem para explicar o mesmo tipo de relação.

Martelotta e Silva (1996), no que tange à forma então, destacam que esse 
item gramatical pode assumir valores temporais e sequenciais, provenientes de 
sua característica anafórica, além de valores com função mais pragmático-dis-
cursiva de sequencialidade, como o uso como operador conclusivo. Para os au-
tores, em (26), o elemento então inicia uma oração que expressa consequência em 
relação ao já dito:

(26)  ao saltar do carro Marcelo tentou conversar com Neuza, para que entrás-
semos em casa sem acordar os pais de Márcia. Mas a nojenta da garota em 
vez de ajudar a irmã ficou reclamando e falando besteiras, então Marcelo 
deu-lhe um fora curto e grosso (Martelotta; Silva, 1996, p.228)

Na análise dos autores, nessa ocorrência, “Marcelo deu-lhe um fora curto e 
grosso” é uma oração que contém uma consequência em relação ao trecho ime-
diatamente anterior “Mas a nojenta da garota em vez de ajudar a irmã ficou re-
clamando e falando besteiras”. Destaque-se aqui a afirmação de que, em uma 
relação conclusiva há uma consequência de um fato expresso na oração anterior. 
Nota-se que não há necessidade de inferência para se perceber a conclusão, mas 
apenas a percepção de uma sequência em que um fato desencadeia outro. 

Por outro lado, Risso (1996) considera que a forma então assume, dentre ou-
tras possibilidades, a função de conector frasal, criando uma relação coesiva 
entre partes do texto, com função de operador argumentativo que expressa uma 
relação lógico-semântica de decorrência, conclusão ou resultado, enfim, de im-
plicatividade, como mostra (27):

(27)  Buda já dizia isso também... então isso não é novidade para ninguém não é 
verdade? (Risso, 1996, p.85)
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Observa-se no exemplo uma relação argumentativa, segundo a autora, na 
qual há uma conclusão a partir de dois atos de fala anteriores: “Buda já dizia isso 
também” (explícito) e “Todos conhecem a afirmação de Buda” (implícito), que 
sustentam a argumentação conclusiva “isso não é novidade pra ninguém”. Para a 
linguista, a forma então tem uma função retroativa-propulsora, ao apontar para o 
que foi dito e ainda impulsionar a continuação do discurso. Nota-se, assim, que a 
autora enfatiza atuação marcadamente argumentativa do elemento, em uma es-
trutura usada de modo explícito para convencer o interlocutor, sem fazer menção 
à lógica entre as partes.

Pezatti (2001) afirma que a forma então, em uso conclusivo, apresenta um valor 
de conclusão por inferência, sem noção temporal presente, como se vê em (28):

(28)  hoje em dia se você depois passou uma época que você ia ao cinema tinha 
que ficar de é numa fila eNORme... não é? então não era divertimento 
aquilo...era::eu acho que era nem divertimento ((ruídos)) passava porque a 
pessoa ficava cansada de ficar em fila adquirir ingresso ficava na fila de in-
gresso (DID-SP-234:582) (Pezatti, 2001).

Aqui o destaque se dá ao uso do termo “inferência”, que deve haver entre a 
premissa e a conclusão, segundo a autora, desfazendo, assim como Ducrot, a ideia 
de que há relação lógica entre as orações. Em (28), “então não era divertimento” é 
uma conclusão que o falante faz a partir de um julgamento que ele constrói de uma 
realidade, sendo impossível se pensar em lógica em sentido restrito.

Longhin-Thomazi (2006) acredita que, em uso conclusivo, logo estabelece 
uma relação de implicação, veiculando um sentido de consequência ou con-
clusão, fortemente baseado nas crenças e expectativas do falante ou escritor.

Maingueneau (1997), que considera a conjunção conclusiva como um co-
nectivo da classe dos consecutivos, assim como Zenone (1983), afirma que em 
uma construção com logo o antecedente é tomado como fato definitivo, enquanto 
o consequente aparece legitimado por princípios admitidos pela comunidade, 
sendo assim menos subjetivo, o que aparenta demonstrar uma “lógica”, mas não 
em sentido estrito. Já Castilho (2010, p.373) insere as conclusivas no grupo das 
adverbiais de causalidade lato sensu, juntamente com as causais, condicionais, 
concessivas e explicativas.

Um estudo que parece explicar melhor essa relação inferencial presente nas 
construções conclusivas é o de Lopes et al. (2001). As autoras afirmam que por-
tanto, como operador conclusivo, tem significado do tipo instrucional ao indicar 
que a proposição introduzida deve ser interpretada como conclusão fundamentada 
em raciocínio inferencial: em uma estrutura do tipo P portanto Q, o conector sina-
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liza que P é uma premissa e Q uma conclusão, sendo P e Q entidades epistêmicas 
que integram o universo cognitivo do falante e operam no domínio do raciocínio. 
Nesses casos, há um esquema inferencial defectivo em que uma das premissas não 
está explicitada. Veja-se um exemplo discutido (29) pelas autoras:

(29)  As luzes não estão acesas, portanto o João não está em casa. (Lopes et al., 
2001, p.206)

A premissa elidida seria “se/quando o João está em casa, as luzes estão 
acesas”. A própria relação conclusiva induziria à reconstituição da premissa im-
plícita que assume forma de construção condicional, sendo o antedecente a pre-
missa asserida e o consequente, a conclusão. Essa premissa implícita deve fazer 
parte do conhecimento prévio do interlocutor para que se possa perceber a re-
lação conclusiva. Em outro exemplo das autoras, a relevância desse fator 
pragmático pode ser também percebida de modo mais nítido:

(30)  O João é muçulmano, portanto não bebe álcool. (Lopes et al., 2001, p.207)

Fica patente que a depreensão da premissa depende do conhecimento de 
mundo do interlocutor: ao enunciar (30), o locutor pressupõe que o seu ouvinte 
acredita/conhece a premissa implícita (“muçulmano não bebe álcool”); caso não 
seja tomada como verdade, então poder-se-á iniciar uma discussão em torno da 
premissa não aceita. Logo, uma conclusão desse tipo pressupõe conhecimento 
prévio por parte do interlocutor.

Saliente-se que, segundo Lopes et al. (2001), nas construções conclusivas há 
relação de causa/consequência que opera no domínio epistêmico: a conclusão 
assinalada pelo conector é, na verdade, uma inferência dedutiva legitimada pela 
articulação de uma premissa implícita com a premissa expressa. Assim, a pre-
missa P constitui uma prova ou evidência, do ponto de vista epistêmico, que le-
gitima a asserção da conclusão Q. 

A afirmação das autoras parece contrariar a argumentação a respeito da não ne-
cessidade de haver lógica entre os elementos relacionados, o que não é a realidade. 
Lopes et al. (op. cit) fazem menção a um tipo de prova/evidência que é obtido por 
meio de inferência, na verdade, ressaltando o valor da consequência da oração inicial. 

Em resumo, a partir dos questionamentos em torno da relação de lógica na 
construção conclusiva, verifica-se que alguns autores preferem acreditar em 
uma relação inferencial, e não em um resultado de um raciocínio lógico.

Castilho (2010, p.130) afirma que inferir é “criar realidades semânticas a 
partir daquelas previamente existentes”. O autor se apoia em Veltman para men-
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cionar dois tipos de inferência: a dedutiva e a argumentativa, exemplificadas res-
pectivamente em (31) e (32):

(31)  Se está frio na sala, então ele fecha a janela. (Castilho, 2010, p.130)

(32)  Se ele fecha a janela, então é porque está frio na sala. (Castilho, 2010, p.130)

De acordo com o autor, a inferência dedutiva ocorre por meio de raciocínio 
lógico, como em um silogismo, enquanto, na argumentativa, o raciocínio é ba-
seado no senso comum, caracterizado pelo autor como um caso de anomalia do 
ponto de vista da inferência dedutiva, porém pragmaticamente aceitável. 

No entanto, não parece, no caso de (31), haver um raciocínio lógico em sentido 
restrito no primeiro tipo, mas uma relação inferencial estabelecida pelo locutor, para 
atender a seus propósitos comunicativos. Trata-se de uma escolha do falante para con-
vencer o interlocutor de seus intentos, no caso, levá-lo a fechar a janela. Dessa maneira, 
não fica evidente a que tipo de relação conclusiva se faz referência nesses casos. 

1.4 Flutuações na descrição das propriedades  
da relação conclusiva

Pode-se verificar que há pontos comuns na análise das propriedades das 
construções conclusivas, mas também muitas divergências, por vezes deri-
vadas das diferentes abordagens teóricas, logicamente. Essas diferenças se rela-
cionam: i) aos elementos juntores e sua denominação; ii) às unidades que 
compõem a relação; iii) ao conceito de relação conclusiva. 

Como discutido, o rol de conjunções simples elencadas pelos estudiosos é res-
trito às formas logo, portanto, assim, pois (posposto ao verbo), por isso, assim e então, 
e pouco variável, com poucos autores que excluem uma dessas formas. Pezatti 
(2001), por exemplo, descarta o valor conclusivo de assim, por considerar que o ele-
mento caminha na direção de valor semântico explicativo, enquanto Oliveira (2011) 
alega que pois não é o elemento responsável pela conexão entre as orações, logo não 
deve fazer parte da lista de conjunções conclusivas. A autora, apesar de classificar 
todos esses elementos como conclusivos, considera que apenas portanto, assim, pois 
e então podem ter uma leitura de relação de consequência. Apesar desse rol de itens 
linguísticos para estabelecer a relação conclusiva, os autores pesquisados acabam 
por não explicar o que leva o usuário da língua a optar por um deles. 

Do mesmo modo, a classificação do elemento, como discutido, apresenta 
flutuação. De maneira geral, as gramáticas tradicionais nomeiam os conectores, 
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majoritariamente, como conjunções (Barbosa,1881; Rocha Lima, 1956; Cunha; 
Cintra, 1985), mas há autores que discordam dessa classificação, como Neves (1985), 
que utiliza o termo advérbio, e Pezatti (2001; 2002), que considera que alguns desses 
itens ainda não alcançaram o estágio final do processo de gramaticalização como con-
junção, por guardarem justamente algumas características adverbiais, como mobili-
dade e manutenção de valor anafórico. Nos estudos linguísticos recentes, são 
denominados “conector frasal” (Risso, 2006), “marcador conversacional” (Marte-
lotta; Silva, 1996), “articulador textual” (Lopes et al., 2001), entre outros.

Quanto às unidades linguísticas que podem ser relacionadas nas construções 
conclusivas, alguns autores consultados mencionam a possibilidade de relação con-
clusiva entre termos (Neves, 2010), enquanto outros consideram que há relação entre 
orações (Pezatti, 2001; Longhin-Thomazi, 2006, por exemplo); no entanto, há 
aqueles que apontam uma relação para além da frase, indicando a possibilidade de 
junção tanto de orações como períodos e parágrafos inteiros (Guimarães, 2001, por 
exemplo). Assim, descrever quais são efetivamente essas unidades que compõem a 
relação conclusiva é uma tarefa importante. 

No tocante à estrutura sintática, alguns autores apontam processos de coorde-
nação (Koch e Silva, 2001, por exemplo) e subordinação (Mira Mateus et al., 1986), 
considerando tanto aspectos estruturais quanto semânticos e pragmáticos. 

As divergências também se instauram no conceito de relação conclusiva. Muitos 
autores, quando não usam consequência como sinônimo de conclusão, consideram a 
conclusão como uma das possíveis relações de consequência, o que acaba por difi-
cultar a compreensão do fenômeno linguístico em estudo. Os termos usados para 
definição variam significativamente: “conclusão”, “consequência”, “decisão final”, 
“decorrência” e “resultado”. Dessa forma, definir explicitamente o que é uma re-
lação de conclusão é fundamental para a análise desse fenômeno linguístico.

É possível resumir, por meio do Quadro 1.3, a flutuação em todos os as-
pectos mencionados:

Quadro 1.3 − Flutuações na descrição das propriedades da relação conclusiva

Elementos logo, portanto, por isso, assim, então, e, pois 
(posposto ao verbo)

Denominação do elemento juntor conjunção, advérbio, conector frasal, marcador 
conversacional e articulador textual

Processos de articulação coordenação e subordinação

Unidades relacionadas termos, orações, parágrafos, capítulos

Conceito conclusão, consequência, decisão final, resultado e 
decorrência
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Do exposto, é evidente que os estudos linguísticos contemporâneos apre-
sentam avanço significativo em relação aos estudos tradicionais, com valiosos 
questionamentos e respostas que auxiliam na compreensão do fenômeno em es-
tudo. No entanto, como apontado, ainda permanecem aspectos por resolver.




