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2
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS: 

A GRAMÁTICA DISCURSIVO-FUNCIONAL

Como o próprio nome indica, a GDF é um modelo de estudo da Gramática, 
pois trata dos princípios subjacentes à sistematicidade das línguas, como uma 
abordagem voltada para as formas linguísticas, considerando, obviamente, suas 
funções; é discursiva no sentido de que focaliza como os fenômenos gramaticais 
explicitamente são impactados pelo discurso, sem pretender dar conta do dis-
curso, mas do ato discursivo e de sua codificação morfossintática e fonológica; 
por fim, é funcional porque é voltada para as formas linguísticas que refletem a 
instrumentalidade da linguagem na interação humana. 

Tem ainda como princípios funcionalistas fundamentais: i) a adequação prag-
mática, que determina que uma gramática deve descrever as propriedades das ex-
pressões explicando seu uso; ii) a adequação psicológica, que prediz que a gramática 
deve ser compatível com hipóteses confirmadas sobre o processamento da lin-
guagem; iii) a adequação tipológica, que propõe que a teoria deve oferecer arca-
bouço que permita construir gramáticas de línguas tipologicamente diferenciadas.

Em oposição às linhas funcionalistas estão as abordagens formalistas, como 
a gerativista, que, por considerar que as estruturas mentais são inatas, não acre-
dita que as propriedades mais profundas do fenômeno linguístico sejam de-
preendidas de dados reais de uso da língua, já que estes representam as regras 
subjacentes ao sistema linguístico. Dessa forma, as análises são feitas indepen-
dentemente do uso da língua, o que, para Hengeveld e Mackenzie (2008), cons-
titui limitação para um estudo linguístico.

É importante ressaltar, como alerta Butler (2003 apud Santana, 2010), que 
a dicotomia formal versus funcional é válida, porém é mais adequado pensar 
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nessa oposição em termos de um espectro, em que, em um extremo, estão as teorias 
fundamentalmente formais (como a de Chomsky), e no lado oposto, as teorias ra-
dicalmente funcionais, sendo que há variedade de abordagens no intervalo 
entre os polos. Há, assim, “uma escala de teorias que (i) podem compartilhar 
boa parte dos objetivos e hipóteses, e (ii) encontram-se fechadas em um espaço 
multidimensional definido por um conjunto complexo de características” (cf. 
Butler, 2003, apud Santana, 2010), como reproduzido na Tabela 2.1, retirada 
de Santana (op. cit.).

Tabela 2.1 − Escala das teorias: do extremo formal ao extremo funcional 

Modelo de 
Chomsky

Gramática do 
papel e da 
referência (Van 
Valin & 
Lapolla, 1997)

Gramática 
(discursivo) 
funcional (Dik, 
1997a, 1997b; 
Hengeveld & 
Mackenzie, 
2008)

Gramática 
sistêmico-
funcional 
(Halliday, 
1985, 1994a, 
1994b; 
Halliday & 
Matthiessen, 
1999, 2004)

Funcionalismo 
da Costa-
Oeste (Givón, 
1989, 1993, 
1995, 2001a, 
2001b)

Gramática 
emergente 
(Hopper, 
1987, 1992)

Fonte: Butler (2008, p.149 apud Santana, 2010, p.39)

Um cuidado deve ser tomado quanto ao uso do termo “formal”, como alerta 
Santana (op. cit.), comumente oposto ao termo “funcional”. A autora recorre a 
Newmeyer para explicar que o termo “formal” diz respeito tanto à forma ou es-
trutura gramatical em oposição ao significado ou uso quanto à utilização de um 
sistema notacional para expressar de modo preciso e exato as observações e as 
generalizações linguísticas. De acordo com a autora, a segunda acepção é tomada 
por teorias funcionalistas, que usam sistemas matemáticos de notação. Santana 
salienta que 

A polêmica em torno dos termos formal e funcional oculta, portanto, o fato de 
que diferenças de formalização não passam de mera questão de grau. Alguns 
modelos funcionalistas consistem em teorias com um elevado grau de forma-
lismo e explicitude notacional, como é o caso, por exemplo, da gramática (dis-
cursivo) funcional e da gramática do papel e da referência – os modelos mais 
próximos à gramática formal de Chomsky [...]. A diferença real não está na uti-
lização de sistemas notacionais, mas no grau de independência ou de autonomia 
das relações formais ou gramaticais em relação ao significado e ao uso que os fa-
lantes fazem delas no contexto comunicativo. É justamente nesse sentido pre-
ciso do termo formal que a diferença entre as gramáticas formais e as funcionais 
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deixa de ser uma questão relativa para ser uma questão absoluta (Santana, 2010, 
p.39-40).

Hengeveld (1998) classifica o gerativismo como uma teoria que é, simultanea-
mente, formalizada e autônoma, por ter o objetivo explícito de construir um sis-
tema de representação formal e por entender que a gramática é um sistema estrutural 
autônomo. A GDF, por seu turno, é formalizada e funcional, pois também trabalha 
com representações formais, à semelhança do gerativismo, mas, diferentemente, 
entende a linguagem como instrumento de interação social.

A caracterização precisa da GDF é apresentada por Pezatti (2014), como 
segue:

Na verdade, a GDF constitui uma gramática estrutural-funcional (cf. Butler, 
2003), termo que adequadamente descreve seu estatuto intermediário, uma vez 
que, ao mesmo tempo que aceita ser a gramática moldada pelo uso, a GDF sus-
tenta que, em termos sincrônicos, a gramática de uma língua é de fato um sis-
tema, que deve ser descrito e correlacionado com funções no discurso (Hengeveld 
e Mackenzie, 2008). Por isso, ocupa uma posição intermediária entre o funcio-
nalismo radical e o formalismo radical (Pezatti, 2014, p.73).

Por sua vez, os trabalhos com uma perspectiva normativa ou descritiva, re-
presentado majoritariamente pelas gramáticas tradicionais, atêm-se mais aos as-
pectos estruturais do processo, notadamente os morfossintáticos, como a 
classificação do elemento juntor de orações e do próprio processo de articulação, 
em uma visão dicotômica que não dá conta dos vários usos da língua. Como pre-
missa, esses estudos consideram a autonomia da sintaxe, enfoque que reduz as 
possibilidades de análise da língua em uso. 

Contrariamente, estudos funcionalistas, como o da GDF, primam pela re-
lação entre os níveis linguísticos. A GDF não considera a possibilidade de a sin-
taxe ter autonomia na descrição de um fenômeno linguístico, já que o modelo 
teórico prevê uma organização em que os níveis pragmático, semântico, morfos-
sintático e fonológico, apesar de sua autonomia no que tange a suas categorias, 
mantêm entre si uma interdependência por causa das motivações pragmáticas e 
semânticas que regem o sistema linguístico. 

Sobretudo, de acordo com Dik (1989), abordagens funcionalistas, de forma 
geral, têm como princípio a ideia de que as propriedades da expressão linguística 
adaptam-se às intenções comunicativas do usuário da língua. 

A GDF, como os próprios autores salientam, constitui um aprimoramento 
da Gramática Funcional de Simon Dik (1989), modelo teórico de interação 
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verbal que propõe que a língua sofre influências de fatores externos, por isso sin-
taxe, semântica e pragmática não podem ser tratadas como autônomas. Dessa 
forma, assim como nas demais teorias funcionalistas, a língua deve ser analisada 
a partir da situação comunicativa, e não isoladamente, visto que, como propõe o 
autor, é um instrumento de interação social com propósitos comunicativos, e, 
por isso, as expressões linguísticas, que constituem o instrumento de comuni-
cação, têm suas propriedades codeterminadas pela informação contextual e si-
tuacional disponível aos interlocutores. 

Para Dik, na situação de interação verbal, há dois conjuntos de regras: as que 
governam a construção das expressões linguísticas (regras semânticas, sintáticas, 
morfológicas e fonológicas) e as que governam os padrões de interação verbal nas 
quais as expressões linguísticas são usadas (regras pragmáticas), vistas como ins-
trumentais quanto aos propósitos do conjunto de regras que regem a interação. 
Essas regras são sempre instrumentais no que diz respeito aos objetivos e propó-
sitos do sistema de regras, ou seja, estão sempre a serviço das intenções do Fa-
lante, que interage com o Ouvinte por meio da expressão linguística.

Dessa forma, a interação social é governada por normas e convenções e é coo-
perativa, uma vez que necessita de pelo menos dois falantes. Estes usam expres-
sões linguísticas na interação verbal, que são seus instrumentos de comunicação. 

A produção da expressão linguística é estruturada e depende da intenção 
do Falante, da informação pragmática dele e da antecipação que ele faz da in-
terpretação do Ouvinte, enquanto esta depende da própria expressão linguís-
tica, da informação pragmática dele e da hipótese que constitui sobre a intenção 
comunicativa do Falante. Nesse processo, o Falante, em função da avaliação 
que faz da informação pragmática do Ouvinte (crenças, conhecimentos, opi-
niões, sentimentos etc.), organiza a expressão linguística, a fim de realizar al-
guma mudança na informação pragmática do Ouvinte, no momento da 
interação. A partir dessa avaliação, o Falante, dentre as informações disponí-
veis para ele, e tendo em vista seu propósito comunicativo, formula a expressão 
linguística que ele considera mais adequada para levar o Ouvinte à mudança 
pretendida. Por sua vez, o Ouvinte irá reconstruir a intenção do Falante, sendo 
ambos mediados pela expressão linguística, situado em um contexto especí-
fico, que influencia todo o processo. A GDF mantém esses pressupostos da 
Gramática Funcional de Dik. 

A versão de Hengeveld e Mackenzie (2008), assim como a de Dik (1989), é 
um modelo de análise linguística com arcabouço teórico que pretende permitir 
uma descrição sistemática do maior número possível de línguas humanas. É 
também um modelo que se detém especificamente sobre a gramática de uma 
língua, mas considera o discurso como unidade de interação, em vez da sentença 
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apenas (como era na versão de Dik), e, além disso, propõe a interação do compo-
nente gramatical com o contexto informacional e situacional de produção do 
texto. Dessa forma, é um aparato teórico que estuda a gramática, mas que valo-
riza os demais componentes compatíveis com uma teoria da interação verbal, 
sendo assim, simultaneamente, estrutural e funcional. 

Um pressuposto da teoria é a separação entre os processos de Formulação e 
Codificação na produção linguística. No primeiro processo, o foco é a especifi-
cação de configurações pragmáticas (denominadas “interpessoais”) e semânticas 
(denominadas “representacionais”), enquanto, no segundo, observam-se as con-
figurações morfossintáticas e fonológicas, ou seja, as unidades formais que as 
configurações pragmáticas e semânticas acarretam em uma língua.

A Formulação converte a intenção comunicativa e sua representação mental 
em representações interpessoais e representacionais, enquanto a Codificação 
transporta as representações interpessoais e representacionais para os níveis 
morfossintático e fonológico, configurando uma expressão linguística. 

Esse sequenciamento de ações linguísticas reflete a ordem das atividades es-
tratégicas colocadas em prática pelo Falante, porém, como alerta Mackenzie (no 
prelo), o objetivo da teoria é a descrição das relações entre as camadas, os níveis e 
os componentes, e não a representação do processo de produção linguística em 
tempo real.

As relações de formulação e codificação, para a GDF, encontram-se estrutu-
radas em níveis representados hierarquicamente em organização descendente, 
que vai do discurso para a forma das expressões linguísticas. Assim, a pragmá-
tica governa a semântica, a pragmática e a semântica comandam a morfossintaxe 
e, por fim, a pragmática, a semântica e a morfossintaxe regem a fonologia. 

Os autores propõem a existência de quatro níveis de análise: Nível Interpes-
soal (NI), Nível Representacional (NR), Nível Morfossintático (NM) e Nível 
Fonológico (NF). O NI diz respeito à interação entre Falante e Ouvinte; o NR 
está relacionado aos aspectos semânticos das unidades linguísticas; o NM toma 
como unidade de análise a composição sintática dos elementos linguísticos; o NF 
trata das representações fonológicas dos constituintes. Em cada nível há os re-
cursos gramaticais disponíveis em cada língua para se fazerem as distinções in-
terpessoais, semânticas, morfossintáticas e fonológicas, e é este componente 
gramatical o foco da GDF: uma teoria da gramática das línguas, e não do dis-
curso, como salientam os autores.

Os níveis também são hierarquicamente estruturados em camadas de vá-
rios tipos, em que a primeira camada, mais alta, contém a segunda e assim su-
cessivamente, como será possível observar em detalhes na descrição de cada 
nível. Cada camada tem obrigatoriamente um Núcleo, que pode ser restringido 
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por um Modificador, especificado por um Operador e ter ainda uma Função. Nú-
cleos e Modificadores constituem estratégias lexicais, e Operadores e Funções, estra-
tégias gramaticais. Uma Função ocorre entre unidades da mesma camada, por isso é 
sempre relacional, enquanto um Operador se aplica a uma unidade em si mesma.

Os vários níveis de representação dentro da gramática alimentam o 
Componente Contextual, tornando possível subsequente referência a vários 
tipos de entidades relevantes introduzidas no discurso em cada um desses 
níveis. O Componente Contextual alimenta as operações de Formulação e 
Codificação, uma vez que disponibiliza antecedentes, referentes visíveis, e 
participantes do ato de fala que podem, de alguma forma, influenciar a com-
posição do Ato Discursivo subsequente. Para criar uma especificação con-
textual, o Ouvinte precisa reconstruir todos os níveis de representação dentro 
da gramática com base no componente de produção real da gramática, isto é, 
no enunciado fonético. Já o Componente Conceitual não faz parte da gramá-
tica, mas é a força motriz que está por trás do componente gramatical.

Um ponto importante sobre a teoria que precisa ser esclarecido, visto que há 
muitos equívocos, é que a GDF não é um modelo do Falante, como enfatiza Mac-
kenzie (2011, p.11): “Uma diferença fundamental entre a GF e a GDF é que a se-
gunda rejeita a ambição de ser um modelo da falante. No entanto, pretende ser uma 
teoria sobre a gramática que reflete as evidências psicolinguísticas na sua arquitetura 
básica”. Assim, o Falante não é o centro da teoria, apenas prevê-se que o processo 
tem início com a intenção comunicativa do Falante e segue rumo à articulação. 

De acordo com Mackenzie (no prelo), o princípio da implementação dinâ-
mica, como demonstra a Figura 2.1, é explicitar a lógica das relações entre ca-
madas, níveis e componentes, e não imitar a sequência no tempo real de produção 
da linguagem. As setas da figura indicam a sequência que o analista segue para 
analisar um fenômeno em particular. O autor reforça que a razão para a direção 
descendente se dá pelo fato de se acreditar que um modelo pode ser mais eficaz 
se se assemelhar ao processamento linguístico no indivíduo, visto que foi com-
provado por estudos psicolinguísticos que a produção da linguagem é um pro-
cesso descendente, que segue da intenção para a articulação.

Em função da proposta de caracterizar o mais exaustivamente possível a re-
lação conclusiva codificada pelas conjunções, a análise abarca o Componente 
Gramatical nos quatro níveis propostos, mas também alguns aspectos do Com-
ponente de Saída, restritos aos elementos que auxiliam funcionalmente a delimi-
tação desse fenômeno linguístico. Assim, descreve-se aqui o percurso de 
implementação dinâmica da gramática da relação conclusiva, desde a produção 
das intenções comunicativas, com as operações de formulação, passando pelos 
processos de codificação e chegando à articulação.
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Nas próximas seções deste capítulo, atém-se a uma explicação mais deta-
lhada de apenas algumas camadas dos quatro níveis de análise, consideradas 
mais relevantes para fornecer explicações sobre o objeto em estudo.

Figura 2.1 − Leiaute geral da GDF 

Fonte: Hengeveld; Mackenzie (2008, p.13)

2.1 Nível Interpessoal

O Nível Interpessoal, como já definido, considera o papel da interação na 
relação entre Falante e Ouvinte. É aqui que se analisa como o Falante usará estra-
tégias para alcançar seus propósitos comunicativos. No Nível Interpessoal, a se-
quência hierárquica é composta por: Movimento, Ato Discursivo, Ilocução, 
Falante, Ouvinte, Conteúdo Comunicado, Subatos de Atribuição e de Refe-
rência, como segue (Hengeveld; Mackenzie, 2008, p.49): 
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Os núcleos de cada camada podem ser restringidos por determinados modi-
ficadores (constituintes lexicais opcionais) e especificado por operadores (cons-
tituintes gramaticais) e cada camada pode ter funções, retóricas ou pragmáticas. 
Em espaço oportuno, esses conceitos serão retomados. Aqui, cabe aprofundar a 
descrição das duas unidades linguísticas mais altas do Nível Interpessoal: o Mo-
vimento e o Ato Discursivo. 

O Movimento é uma unidade de caráter interpessoal que pode ser definida 
como “uma contribuição autônoma para uma interação contínua” (Hengeveld; 
Mackenzie, 2008, p.50), cuja propriedade principal é possibilitar uma reação do 
destinatário do ato de fala, que assim produz outro Movimento, e desse modo suces-
sivamente. Como afirma Kroon, o Movimento tem por objetivo impulsionar a comu-
nicação em termos de objetivos conversacionais (Kroon, 1997, p.30). Dessa forma, 
constitui uma ação do Falante para alcançar seu propósito comunicativo, que pode 
provocar uma reação do Ouvinte ou mesmo ser uma reação a outro Movimento.

Hengeveld e Mackenzie (2008) recorrem ao Nível Fonológico para apontar 
a entonação como um dos fatores delimitadores, considerando que corres-
ponde a um Enunciado Fonológico. A quebra entonacional nas fronteiras de um 
Movimento é identificada com a noção de paratones (Brown; Yule, 1983, p.101, 
apud Hengeveld; Mackenzie, 2008); além de constituir uma unidade estrutural 
do discurso falado relacionada topicalmente, é caracterizada fonologicamente 
por um tom relativamente alto na primeira sílaba proeminente e tom baixo extra 
na sílaba tônica final, comumente seguida por uma pausa significativa 
(Thompson, 1994, p.65-6, apud Hengeveld; Mackenzie, 2008). Na escrita, se-
gundo os autores, corresponde a um parágrafo. 

O Ato Discursivo é definido como a menor unidade identificável do comporta-
mento comunicativo, mas, diferentemente do Movimento, não impulsiona a comuni-
cação. Um Ato pode conter até quatro componentes (uma Ilocução, um Falante, um 
Ouvinte e um Conteúdo Comunicado) e sua extensão pode variar desde interjeições 
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até orações complexas. A Ilocução indica a finalidade do ato verbal (por exemplo, 
chamar a atenção, afirmar, dar ordem, questionar etc.) e pode ser expressa por inter-
jeições, verbos performativos ou por ilocuções abstratas – interrogação, exclamação 
etc.). O Conteúdo Comunicado contém a totalidade do que o Falante deseja evocar 
em sua comunicação com o Ouvinte, podendo trazer informação nova ou uma com-
binação de informação nova e dada. A configuração de um Ato pode ser formada por 
um ou mais Subatos: o de Atribuição, que expressa tentativa do Falante de evocar 
uma propriedade que se aplica a uma entidade; e um de Referência, uma tentativa de 
evocar um referente. O Ato Discursivo constitui a unidade de análise da GDF.1

Enquanto o Movimento corresponde a um Enunciado (U) no Nível Fonoló-
gico, o Ato Discursivo corresponde à Frase Entonacional (IP) e caracteriza-se 
por ter sua própria ilocução e seu próprio contorno entonacional. O final dessas 
duas unidades é marcado por meios prosódicos, como a pausa, que, apesar de 
não ser um elemento da gramática, é indiretamente afetada por ela. Interna-
mente, ambos têm suas delimitações asseguradas fonologicamente por opera-
dores de subida (r) e de queda (f). 

A título de exemplificação, em (01) a seguir repetida, há dois Atos Discursivos 
(Pedro estudou pouco e vai ser reprovado), que, por sua vez, constituem um Movimento: 

(01)  Pedro estudou pouco, ele vai, portanto, ser reprovado.2

É também no Nível Interpessoal que os autores tratam das estratégias retó-
ricas, importantes para a descrição da relação conclusiva. Essas estratégias estão 
relacionadas aos modos pelos quais os componentes de um discurso são ordenados 
para a realização da estratégia comunicativa do falante e também às propriedades 
formais de enunciados que influenciam o Ouvinte a aceitar os propósitos do Fa-
lante. Tais unidades linguísticas refletem a estruturação global do discurso, consi-
deradas funções retóricas que se aplicam a Atos Discursivos. A função retórica é 
atribuída ao Ato Discursivo dependente, por isso denominado Subsidiário. 

Os casos de função retórica apontados pelos autores são: de Aposição, Moti-
vação, Orientação, Correção e Concessão (Hengeveld; Mackenzie, 2008). Para 
explicitar o sentido dessa função, o exemplo (02) traz um caso de Função Retó-
rica Motivação, de acordo com a análise de Pezatti, Sposito e Novaes (no prelo):

1.  A Gramática Funcional de Dik considera a sentença como unidade máxima de análise, vista 
não de forma isolada, mas compondo combinações que formam o discurso (Dik, 1997). Já a 
GDF vai além da sentença e toma como unidade de análise o Ato Discursivo, que compõe, 
isoladamente ou em conjunto, um Movimento, ambos realizados no Nível Interpessoal. 

2.  A numeração dos exemplos será reiniciada em cada capítulo, a fim de facilitar o acompanha-
mento pelo leitor. 
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(02)  Não repare não, porque a jabá foi feita avexada. (Bra80:Bichinho) 
  (MI: [(AI: - não repare não - (AI)) (AJ: -que a jabá foi feita avexada- (AJ))

Motiv] (MI)) 

Essa ocorrência, para as autoras, é composta de dois Atos Discursivos: “não 
repare não”, com Ilocução Imperativa, e “porque a jabá foi feita avexada”, com 
Ilocução Declarativa, que expressa uma justificativa para a enunciação do Ato 
Imperativo. São dois Atos Discursivos distintos, cada um com sua própria força 
ilocucionária e com seu próprio contorno entonacional, em uma relação de de-
pendência, já que a enunciação do segundo Ato justifica a do outro. Como estra-
tégia comunicativa, o segundo Ato tem o propósito específico de indicar o motivo 
do primeiro, sendo a motivação para sua realização.

Na Função Concessão, como mostra Garcia (2010), o Falante, estrategica-
mente, faz uma afirmação para em seguida apresentar uma concessão. Nesse caso 
também, o Ato Nuclear é seguido do Ato com a função Concessão, como em (03):

(03)  (MI: [(AI: - o serviço de bordo foi muito bom- (AI)) (AJ: - embora fosse assim 
a passagem mais econômica - (AJ))Conc] (MI)) (Garcia, 2010, p.108)

O conceito de Função Retórica será retomado, para análise de casos que se 
enquadram nessa categoria analítica.

2.2 Nível Representacional

O Nível Representacional trata dos aspectos semânticos da unidade línguís-
tica, tanto no que diz respeito ao modo como a língua se relaciona com o mundo 
extralinguístico quanto aos significados de unidades lexicais e unidades com-
plexas. Nesse nível, as camadas são descritas em termos das categorias semân-
ticas que elas designam, como segue (Hengeveld; Mackenzie, 2008, p.142):
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Nesse nível, a camada mais alta é a do Conteúdo Proposicional, que contém 
um Episódio, que, por sua vez, é constituído por Estados-de-Coisas, e assim su-
cessivamente. Como interessam, para o escopo da obra, apenas as camadas do 
Conteúdo Proposicional e do Estado-de-Coisas, camadas do Nível Representa-
cional em que a relação conclusiva pode se estabelecer, as demais serão descritas 
de forma bem resumida.

O Conteúdo Proposicional é um construto mental (crenças, desejos) que, se-
gundo os autores, pode ser caracterizado pelo fato de ser qualificado em termos de 
suas atitudes proposicionais (certeza, dúvida, descrença) em relação ao evento ou em 
termos de sua fonte ou origem do conhecimento (conhecimento comum partilhado, 
evidência sensorial, inferência). Pode ainda ser factual, quando é uma porção de co-
nhecimento ou uma crença acerca do mundo real, ou não factual, quando é um de-
sejo ou expectativa com relação a um mundo imaginário. A ocorrência a seguir 
mostra um Conteúdo Proposicional, evidenciado pelo verbo “saber”:

(4)  então eu não sei o que que é não ser gêmea (Bra95:MuitoIguaisDiferentes)

O verbo indica que “não saber o que não é ser gêmea” é uma crença do Fa-
lante a respeito do mundo real.

O Estado-de-Coisas é uma entidade que pode ser localizada no tempo rela-
tivo e avaliada em termos de seu estatuto de realidade e pode ocorrer em algum 
ponto de um intervalo de tempo. Assim, distingue-se de Conteúdos Proposicio-
nais por ter traço temporal, como no exemplo em (5), em que o evento é locali-
zado temporalmente: 

(5)  portanto, eu não roubei, não é? (Ang97:JovemGaspar)

Os participantes de um Estado-de-Coisas podem desempenhar diversas 
funções semânticas: Ativo (Actor), em que o participante é volitivamente envol-
vido no Estado-de-Coisas; Inativo (Undergoer), em que não é volitivamente en-
volvido, e o Locativo (Locative), em que é atribuída ao participante a categoria 
semântica Lugar. 

Um Episódio é composto por um único Estado-de-Coisas ou, mais comu-
mente, por uma combinação de Estados-de-Coisas tematicamente coerentes, 
caracterizados por apresentar unidade ou continuidade de Tempo, Lugar e 
Indivíduo. Já a Propriedade, contrariamente ao Episódio e ao Estado-de-
-Coisas, não é definida em termos de tempo e espaço, já que só pode ser ava-
liada em relação a sua aplicabilidade a outros tipos de entidades ou à situação 
que ela descreve em geral, não tendo existência independente. Indivíduos são 
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entidades concretas, tangíveis, que podem ser localizadas no espaço e ava-
liadas em termos de sua existência. Há ainda as categorias de Lugar, Tempo, 
Modo e Quantidade e Razão, em que os próprios nomes explicitam o tipo de 
relação semântica.

2.3 Nível Morfossintático

Nesse Nível, após a Formulação nos níveis anteriores, inicia-se o processo de 
Codificação propriamente dito, por meio de unidades formais, no caso, as uni-
dades morfológicas e sintáticas, decorrentes das configurações pragmáticas e se-
mânticas da língua. A unidade linguística é aqui analisada em termos de seus 
constituintes sintáticos. Compõem essa camada a Expressão Linguística, a 
Oração, o Sintagma, a Palavra, a Raiz e o Afixo, como segue (Hengeveld; Mac-
kenzie, 2008, p.301):

É nesse nível que o input dos níveis anteriores é representado estrutural-
mente, com informações lexicais que trazem dados da relação de dependência 
entre predicados e argumentos e entre núcleo e modificador; informações sobre 
operadores (gramaticais), além de informação sobre funções, sejam relações 
pragmáticas entre Atos Discursivos, Nuclear e Subsidiário, sejam relações se-
mânticas entre argumentos e predicados. Interessa aqui como essas informações 
lexicais são codificadas morfologicamente. 

A unidade de análise mais alta, e que interessa para o momento, é a Ex-
pressão Linguística, formada por qualquer conjunto de pelo menos uma unidade 
usada de modo independente. Orações ou Sintagmas a compõem. Importam, 
mais especificamente, os processos de combinação de Orações na formação da 
Expressão Linguística. 

Orações são formadas por um grupo ou mais de Palavras, Sintagmas ou ou-
tras Orações, com sequência ordenada. Orações podem constituir por si só uma 
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Expressão Linguística ou podem combinar-se de diferentes maneiras. São várias 
as possibilidades de combinação, conforme a dependência ou a independência 
das Orações, como mostra o Quadro 2.1:

Quadro 2.1 − A constituição da Expressão Linguística 

Mutuamente dependente  Dependência de uma unidade Não dependência

Oração Equiordenação Cossubordinação Coordenação

Fonte: adaptado de Hengeveld e  Mackenzie (2008, p.309)

Quando mutuamente dependentes, ou seja, nenhuma delas pode ser usada 
independentemente, ocorre o processo de Equiordenação Oracional, como no 
caso de (6) em que as Orações “nós gostamos tanto” e “que passa bem” não têm 
independência sintática:

(6)  -> não, nós gostamos tanto
  - hum.
  -> que passa bem (Bra80:Samba).

Já quando apenas uma das Orações é dependente da outra, mas não se iden-
tifica como constituinte da outra, havendo, portanto, dependência unilateral, há 
Cossubordinação. Em (7), a oração “além de jogarmos de graça” não pode 
ocorrer independentemente de “alimentávamos os jogadores”:

(7)  além de jogarmos de graça, alimentávamos os jogadores. (PT97:Des-
portoDinheiro)

Nos casos em que as Orações que compõem a Expressão Linguística 
são independentes, sem que uma seja constituinte da outra, mas a combi-
nação constitui uma única unidade formal, ocorre a Coordenação, como 
exemplificado em (8).

(8)  somos obrigado a falar, falar, e... falamos muito (Moç86:Chuva)

Na perspectiva da GDF, a Subordinação é um fenômeno que ocorre na ca-
mada da Oração, quando Orações são encaixadas e assim cria-se uma relação de 
constituência de uma das unidades, por meio de relação de dependência de argu-
mentos ou de modificação (expansão) do Núcleo da Oração. 
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2.4 Nível Fonológico

O Nível Fonológico é, junto do Nível Morfossintático, o lugar da Codifi-
cação e também o último nível gramatical proposto. São as seguintes camadas 
que compõem esse nível: Enunciado, Frase Entonacional, Frase Fonológica, Pa-
lavra Fonológica, Pé e Sílaba (Hengeveld; Mackenzie, 2008, p.428):

Os autores da GDF afirmam que, dentre as camadas do Nível Fonológico, 
as três mais altas – Enunciado Fonológico (U), Frase Entonacional (IP) e Frase 
Fonológica (PP) – são as que mais interessam para a teoria, visto que refletem 
mais fortemente os processos linguísticos vindos dos Níveis Interpessoal e Re-
presentacional, e, dentro destes, das camadas mais altas. 

A Frase Entonacional (IP) corresponde, normalmente, ao Ato Discursivo, 
unidade de análise da GDF. Geralmente, há relação entre Movimento e Enun-
ciado e, por outro lado, entre Ato Discursivo e Frase Entonacional (Hengeveld; 
Mackenzie, 2008, p.432), como em (9):

(9)  That’s a nice cat. Is it yours?
  Aquele gato é bonito. É seu?

Há aqui dois Atos: “That’s a nice cat.” e “Is it yours?”, cada um com sua Ilocução 
(o primeiro, Declarativo, e o segundo, Interrrogativo), que formam um Movimento no 
Nível Interpessoal; no Nível Fonológico, correspondem a duas Frases Entonacionais, 
que, por sua vez, formam o Enunciado Fonológico, correspondente ao Movimento. 

Por meio de outro conjunto de exemplos, em (10), (11), (12), (13) e (14), 
Hengeveld e Mackenzie (2008, p.432-3) mostram as várias possibilidades de 
combinação entre Frases Entonacionais na composição de um Enunciado3:

3. Essas formalizações equivalem parcialmente às apresentadas pelos autores. A diferença é que 
aqui não constarão as transcrições fonéticas  das unidades, tendo em vista que os processos 



A RELAÇÃO CONCLUSIVA NA LÍNGUA PORTUGUESA 53

(10)  Celtic won and Rangers lost.
  O Celtic ganhou e o Rangers perdeu.
  ((Ui [(IPi: Celtic won and Rangers lost (IPi)) ] (Ui))

(11)  Celtic won. And Rangers lost. 
  O Celtic ganhou. E o Rangers perdeu.
  ((Ui [(IPi: Celtic won (IPi)) (IPj): And Rangers lost (IPj ))] (U1))

(12)  Celtic won. However, Rangers lost. 
  O Celtic ganhou. No entanto, o Rangers perdeu.
  ((Ui [(IPi: Celtic won (IPi)) (IPj): However(IPj )) (IPk): Rangers lost (IPj ))] 

(U1))

(13)  Celtic won. Rangers, however, lost. 
  O Celtic ganhou. O Rangers, no entanto, perdeu.
  ((Ui [(IPi: Celtic won (IPi)) (IPj): Rangers (IPj )) (IPk): however (IPl )) 

(IPk ): lost (IPk ))] (U1))

(14)  Celtic won. Rangers however lost. 
  O Celtic ganhou e o Rangers no entanto perdeu.
  ((Ui [(IPi: Celtic won (IPi)) (IPj): Rangers however lost (IPj ))] (U1))

Esses casos mostram Frases Entonacionais que compõem um Enunciado, o 
que pode variar de uma IP, como em (10), a várias IPs, como nos demais casos. 
Em (11), há duas Frases Entonacionais [Celtic won] e [And Rangers lost], en-
quanto em (12) o modificador do Ato Discursivo however tem seu próprio con-
torno entoacional e forma, então, uma Frase Entonacional, assim como [Celtic 
won] e [Rangers lost], compondo, dessa maneira, um Enunciado com três IPs. Por 
outro lado, caso o modificador esteja intercalado, como em (13), então cada uma 
das partes precedentes e subsequentes pode também constituir uma Frase; porém 
essa integração é opcional, como mostra (14), em que há duas Frases [Rangers 
won] e [Rangers however lost], com o modificador however no interior da Frase 
Entonacional. As razões para essa variação serão discutidas na análise dos dados.

A caracterização da camada da Frase Entonacional pode ser feita interna e 
externamente. Internamente, contém um núcleo, ou seja, um acento localizado 

fonológicos ocorridos nas camadas das Palavras e nas Sílabas, por exemplo, não serão rele-
vantes neste momento. Quando houver necessidade, nos casos de processos relacionados a 
aspectos funcionais, haverá a respectiva transcrição.
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em uma ou mais sílabas; externamente, separa-se de outra Frase Entonacional 
por meio de pausas menores do que as que separam Enunciados. Cada Frase é 
sistematicamente reconhecida por contornos globalmente definidos pelos opera-
dores deste Nível: operador de queda (f) ou subida (r). Na maioria das línguas, 
há correlação entre os operadores do Nível Fonológico e a Ilocução, no Nível 
Interpessoal. Por exemplo, o movimento de queda se relaciona às Ilocuções De-
clarativa e Imperativa, enquanto a subida caracteriza a Ilocução Interrogativa 
(Hengeveld; Mackenzie, 2008, p.434). Se retomado o exemplo de (15), com 
acréscimo da formalização, há a demonstração desses movimentos entoacionais, 
em que cada Ato tem Ilocuções diferentes, sendo o primeiro, com operador de 
queda, por se tratar de Ilocução Declarativa, e o segundo, com operador de su-
bida, por ser Ilocução Interrogativa: 

(15)  That’s a nice cat. Is it yours?
  (A1 [(F1: Decl F1)] A1) (A2 [(F1: Int F1)] A2)
  ((Ui [(fIPi: That’s a nice cat (IPi)) (rIPj): Is it yours (IPj ))] (U1))

Esses operadores também podem mostrar as relações de dependência entre 
Atos Discursivos, como no exemplo de Hengeveld e Mackenzie (2008, p.437): 

(16)  If you’re unsure, call me.
  (A1 [(F1: Decl F1)] A1) (A2 [(F1: Imp F1)] A2)
  ((Ui [(rIPi: If you’re unsure (IPi)) (fIPj): call me (IPj ))] (U1))
  Se você não tiver certeza, me chame.

No primeiro Ato, “If you’re unsure”, que corresponde a uma Frase Ento-
nacional, há um contorno global de subida, apesar de haver Ilocução Interro-
gativa, sendo assim reflexo do Nível Interpessoal, que acena para o fato de 
que outro Ato será produzido a seguir, em relação de dependência do pri-
meiro; no segundo Ato, “call me”, ocorre um operador de queda, mostrando 
o encerramento deste Ato e delimitando também o fim do Enunciado com-
posto pelas duas Frases Entonacionais. 

Assim, como pressuposto teórico, os níveis de análise são independentes; no 
entanto pode haver uma relação entre eles, já que processos de Formulação estão 
refletidos na Codificação.

Com base nessas premissas e nos conceitos discutidos, buscamos, a seguir, 
descrever a relação conclusiva, na tentativa de explicitar as propriedades prag-
máticas, semânticas, morfossintáticas e fonológicas e estabelecer ainda a relação 
entre os níveis propostos pela GDF. 




