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3
A RELAÇÃO CONCLUSIVA NA LÍNGUA 

PORTUGUESA: FUNÇÕES CONSEQUÊNCIA, 
CONCLUSÃO E RESUMO

Como já apontado, a relação conclusiva é objeto de análise de muitos inves-
tigadores. Neste ponto, procura-se situar a relação de conclusão em um contexto 
mais amplo de relações de sentido. 

3.1 A relação conclusiva

Um modelo que traz uma contribuição para a discussão sobre a relação con-
clusiva aqui discutida é a Teoria da Relevância, de Sperber e Wilson (1995). 
Trata-se de uma teoria pragmática, uma versão mais moderna e revista da teoria 
griceana da cooperação. 

De acordo com os autores, dois princípios guiam a comunicação humana: um 
princípio cognitivo, que prediz que a mente humana tem uma tendência para escolher 
os estímulos e ativar as informações mais relevantes, processando-as de maneira mais 
produtiva; e um princípio comunicativo, que determina que o input deve ser relevante 
o suficiente para merecer o esforço de processamento pela audiência. Para esse mo-
delo teórico, os enunciados geram expectativas de relevância, porque a busca pela re-
levância é uma característica básica da cognição humana. Além disso, nas palavras 
dos autores: “A afirmação central da Teoria da Relevância é a de que expectativas de 
relevância geradas por um enunciado são precisas e previsíveis o suficiente para guiar 
o ouvinte na direção do significado do falante” (Sperber; Wilson, 2005, p.222). 

Um pressuposto da teoria é o de que há compreensão quando a intenção comu-
nicativa é alcançada, ou seja, quando a audiência reconhece a intenção informativa 
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(Sperber; Wilson, 2005, p.228). Dessa forma, a comunicação ocorre quando o co-
municador proporciona evidências de suas intenções comunicativas e os ouvintes 
inferem essas intenções por meio das pistas dadas. 

No processamento da linguagem, os falantes distinguem dois tipos de signifi-
cados linguísticos: significados conceituais e significados processuais. O significado 
conceitual diz respeito a como os enunciados descrevem o mundo. O significado pro-
cessual, a como os falantes relacionam os significados conceituais entre si. 

Os autores postulam que uma informação é considerada relevante para al-
guém se houver interação com suposições já existentes sobre o mundo. Por meio 
dessa interação, ocorrem determinados efeitos cognitivos, que podem ser de três 
tipos: i) implicação contextual (suposição derivada da combinação de informa-
ções já existentes na memória com informações novas); ii) fortalecimento de su-
posições existentes (fortalecimento ou enfraquecimento de suposições, sem 
haver necessariamente uma informação nova derivada); iii) contradição/elimi-
nação de suposições existentes (uma dentre duas suposições contraditórias, a 
mais fraca, é eliminada) (Sperber; Wilson, 2005, p.260). Em síntese, para essa 
teoria, a cognição humana relaciona os enunciados por meio de três tipos dife-
rentes de raciocínio inferencial – um deles é a relação de conclusão, como será 
discutido.

Com base nessa classificação, Blakemore (2003), ao tratar especificamente de 
conectivos usados para ligar sentenças, afirma que existem na língua expressões ou 
estruturas que podem ser usadas para apontar um caminho inferencial. A ausência 
desses elementos leva a diferentes suposições, como no caso de (01):

(01)  (a) Henry can open Muriel’s safe. (b) He knows the combination. (Blakemore, 
2003, p.4, adaptado de Hobbs, 1979)

  Henry consegue abrir o cofre de Muriel. Ele conhece a combinação. 

Para a autora, há duas maneiras de se interpretar essa sequência: a proposição 
em (b) pode ser uma premissa da conclusão em (a) ou pode ser uma conclusão da 
proposição expressa por (a). Em resumo, (b) pode ser tanto premissa como con-
clusão, ou seja, há ambiguidade que resulta da falta de um elemento com sentido 
que especifique a intenção do falante. Blakemore afirma que há expressões linguís-
ticas que codificam a informação sobre qual procedimento inferencial produz a 
interpretação pretendida, como mostram (02) e (03):

(02)  Henry can open Muriel’s safe. So he knows the combination. (Blakemore, 
2003, p.4)

  Henry consegue abrir o cofre de Muriel. Então ele conhece a combinação. 
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(03)  Henry can open Muriel’s safe. After all, he knows the combination. (Blake-
more, 2003, p.4)

  Henry consegue abrir o cofre de Muriel. Afinal, ele conhece a combinação. 

De acordo com a autora, no primeiro caso, há uma implicação contextual, 
enquanto, no segundo, há o fortalecimento de uma suposição existente, análise 
que encontra sustentação na classificação de Sperber e Wilson (1995). O exemplo 
(02) enquadra-se no que os autores denominam “efeito cognitivo de implicação 
contextual”, ou seja, uma suposição derivada da combinação de informações já 
existentes na memória com informações novas, no caso, uma conclusão (“So he 
knows the combination”) obtida a partir de uma premissa (“Henry can open 
Muriel’s safe”). Já em (03), não há esse efeito cognitivo de implicação contextual, 
mas, com efeito, o fortalecimento de uma suposição existente, no caso, a ideia de 
que “Henry can open Muriel’s safe” por meio da afirmação de que “After all, he 
knows the combination”. É, portanto, o uso de elementos linguísticos (como so e 
after all, por exemplo) que leva a esses diferentes efeitos cognitivos, conforme 
sustenta Blakemore (2003), posição aqui defendida.1

Pela definição de Blakemore (2003), há uma implicação entre o ato que 
contém o elemento linguístico que expressa determinada relação e o ato enun-
ciado anteriormente.2 Assim, implicação é uma propriedade definidora da re-
lação conclusiva.

Há três tipos de ocorrências com relação de implicação entre porções tex-
tuais, como mostram os exemplos a seguir, aqui retomados:

(04)  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)

(05)  Buda já dizia isso já dizia isso também... então isso não é novidade para 
ninguém não é verdade? (Risso, 1996, p.85)

1.  Como já salientado, aqui não se trata de construções cuja ausência de elementos linguísticos 
leva a diferentes suposições, já que, para a GDF, só pertencem à gramática da língua os fatos 
linguísticos que têm codificação morfossintática ou fonológica. Assim, a relação conclusiva 
aqui discutida é sempre expressa por elementos gramaticais. 

2.  Note-se que o termo “implicação” para descrever a relação conclusiva é também mencionado 
por Pezatti (2002), Longhin-Thomazi (2006) e Risso (2006).
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(06)  tamanho das partículas...lá..na lei na equação da lei de #..o que que tá es-
crito?..que a velocidade de sedimentação..é diretamente proporcional ao 
quadra::do..do raio das partículas, ..ou seja qua::ndo..eu for..ver o tamanho 
das partículas do/do princípio ativo ali,..pra suspender,..pra fazer essa sus-
pensão,..essa escolha tem que ser criterio::sa, ..as partículas que normal-
mente a gente vê em cinquenta micrômetros,..nós teremos que fazer uma 
micropulverização,..utilizar ultrassom,..devemos determinar no tamanho 
mé::dio dessas partículas..antes pra ter certe::za que elas ficam nesse inter-
valo,...eu poderia até estar fazendo uma # ergométrica. ..lembra da#?..pra 
ver o intervalo que as partículas ficam. ...tá então o tamanho das 
partículas..é muito importante (Alves, 2013, p 58)3.

Como se vê, o que se tem denominado “conclusão” engloba diferentes tipos 
de implicações, ou seja, pode indicar consequência, como mostra (04); uma con-
clusão propriamente dita, como em (05); ou mesmo um resumo de um excerto 
anterior, como em (06).

O que na verdade essas construções têm em comum é o fato de todas indi-
carem implicação resultativa: consequência é o resultado de uma causa; con-
clusão, o resultado de uma inferência, e resumo, a síntese resultante de todo o 
discurso anterior. A essas três nuanças denomina-se aqui “relação conclusiva”, 
ou seja, a relação conclusiva envolve três tipos de implicação resultativa que 
serão tratados separadamente. 

Os exemplos a seguir, encontrados no corpus, ilustram essa classificação: 

(07)  mas é uma tristeza, as pessoas do lugar não dão o menor valor, sabe, por 
exemplo, eles acham que coisa antiga é coisa velha, então botam para, arre-
bentam com o negócio, acham lindo fazer uma casa assim género planalto, 
é, palácio da alvorada (Bra80: ArteUrbana)

(08)  mas a, nós não negamos, fez bastante. se bem que com este desenvol-
vimento poderá assim mudar ou transformar a identidade de um 
povo? a paz não é para ser vendida ou não é para ser comp[...]. não é 
uma, u[...], uma questão muito assim fundamental. e a indepen-
dência também é uma questão muito fund[...], fundamental. por-
tanto nós, mesmo que a Indonésia construísse em Timor prédios 
com, bom, de ouro, de platina, nós nunca que iríamos vender a nossa 
liberdade e a nossa independência. (TL99:IdentidadePovo)

3.  O símbolo # corresponde à pausa entre os enunciados.
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(09) A e na sua opinião, como é que isto vai evoluir para o futuro?
  B acha bem essa maneira
  A não!
  B dos filhos se dirigirem aos pais?
  A não. e tratá-los por tu, ainda menos! esta trata. os outros dois não. esta é 

mais atrevida. mas, mas a, mas os outros dois não. e eu nunca lhe dei licença 
de tratar por tu. até o neto agora também que a mãe na[...], trata, o neto 
também trata, o filho dela. mas não gosto porque perdem um bocado do 
respeito. não gosto não, não gosto.

 B portanto acha que os seus outros filhos r[...], a respeitam mais?
 A muito mais, muito mais. nunca, nunca nos tra[...], nem um nem outro. 

sentem muito, muito medo. (PT95:JuventudeOntemHoje)4

Em (07), a consequência “então botam para, arrebentam com o negócio” é o 
resultado da causa “eles acham que coisa antiga é coisa velha”; em (08), a con-
clusão “portanto [...] nós nunca que iríamos vender a nossa liberdade e a nossa 
independência” é resultado de uma inferência obtida a partir de “a independência 
também é uma questão muito fund[...], fundamental”; em (09) o resumo “por-
tanto acha que os seus outros filhos r[...], a respeitam mais?” é a síntese resultante 
de “e tratá-los por tu, ainda menos! esta trata. os outros dois não. esta é mais 
atrevida. mas, mas a, mas os outros dois não. e eu nunca lhe dei licença de tratar 
por tu. até o neto agora também que a mãe na[...], trata, o neto também trata, o 
filho dela. mas não gosto porque perdem um bocado do respeito. não gosto não, 
não gosto”.

Os exemplos (07) e (08) representam os tipos normalmente encontrados nas 
gramáticas e em estudos mais recentes, tratados como casos de conclusão, enquanto 
(09) raramente é mencionado. Nos dois primeiros, a relação se estabelece entre as 
duas orações, enquanto em (09), entre porções textuais maiores. Além disso, em 
(07), a relação de implicação ocorre entre uma causa e sua consequência; em (08) 

4. A GDF considera como Participantes o Falante e o Ouvinte. Na proposta de Mackenzie (no 
prelo), o autor utiliza os termos Participante A e Participante B para situações dialógicas, deno-
minação adotada neste trabalho. Para analisar as ocorrências dialógicas, em que há dois Fa-
lantes interagindo, recorre-se a esse texto, em que o autor apresenta uma expansão da GDF 
que, em sua concepção, não fere os fundamentos da teoria. O autor reconhece que a apresen-
tação original não abrange situações de diálogo, mas muitos detalhes revelam a perspectiva in-
teracional, como a nomenclatura “Nível Interpessoal”, a alternância de Movimentos de 
iniciação e reação, as funções de Falante e Ouvinte etc. Doravante, serão usadas as formas “Fa-
lante”, “Participante A”  ou “Falante/Participante A” como equivalentes, assim como “Ou-
vinte”, “Participante B” e “Ouvinte/Participante B”.
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entre uma premissa e uma conclusão, e, em (09), entre o texto e sua síntese. O pri-
meiro será denominado relação conclusiva Consequência; o segundo, relação con-
clusiva Conclusão; e o terceiro, relação conclusiva Resumo.

3.2 Relação conclusiva Consequência

Vários estudos afirmam que, em uma relação conclusiva, a segunda oração 
contém uma consequência da primeira oração. Cunha e Cintra (1985), por 
exemplo, explicam que a conjunção conclusiva exprime conclusão ou conse-
quência e dão, dentre outros, o exemplo (10), sem, no entanto, evidenciar se se 
trata de conclusão ou consequência: 

(10)  Ouço música, logo ainda não me enterraram. (Cunha; Cintra, 1985, p.582)

Nesse caso, o fato descrito na segunda oração (“ainda não me enterraram”) 
não é uma consequência do que foi dito na primeira (“ouço música”). A relação 
aí existente não implica consequência, mas uma conclusão obtida por meio de 
uma inferência baseada em uma premissa implícita (debaixo da terra não se ouve 
som algum). 

A definição de Martelotta e Silva (1996) é semelhante à desses gramáticos, 
pois o autor afirma que então, no exemplo (04), aqui retomado, tem função prag-
mático-discursiva de conclusão ao iniciar uma oração que expressa uma conse-
quência em relação ao que foi dito anteriormente:

(04)  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).

Evidentemente, “dar um fora curto e grosso” não se trata de uma conclusão 
com base na declaração anterior, mas uma consequência do fato de a garota ficar 
“reclamando e falando besteiras”. Após a oração “Mas a nojenta da garota em 
vez de ajudar a irmã ficou reclamando e falando besteiras”, há uma conse-
quência, como o próprio autor define. No exemplo, há um fato que desencadeia 
outro, e não uma conclusão baseada em uma inferência.

A ideia de que a conclusão lógica é obtida a partir dos fatos ou conceitos ex-
pressos na oração anterior não resiste a uma análise mais cuidadosa. Não se pode 
afirmar que há lógica entre as orações, mas, assim como no exemplo (04), um 
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fato que resulta em outro. O Falante poderia optar por dizer que pretende pagar 
outro dia, ou que poderia pagar prestando algum tipo de serviço etc. Essa relação 
“lógica”, na verdade, é uma relação de causa-consequência escolhida pelo Fa-
lante para formular seu objetivo comunicativo. 

Mira Mateus et al. (1986) afirmam que, em uma relação conclusiva, há 
sempre uma relação de condição-consequência que assume um aspecto de causa-
lidade, expresso pelos conectores e, pois, portanto, por conseguinte, por conse-
quência, por isso, como no caso de (11), aqui retomado:

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

Pode-se perceber que, em (11), “haver seca” é consequência de “não ter cho-
vido em Portugal em 1981”, como afirmam as autoras.

Ocorrências como (12) mostram que a relação que o Falante estabelece entre 
P (“essa sede actualmente é tida como mal-assombrada”) e Q (“nós não temos 
muita vontade de ficar nela”) é direta, já que não há uma premissa implícita, re-
sultante de um raciocínio inferencial:

(12)  ah! o resto da fazenda. no resto da fazenda você tem, perto da piscina, você 
tem uma outra casa bem grande, que era a fazenda antiga. seria a sede da 
fazenda antiga, certo, mas essa sede actualmente é tida como mal-assom-
brada. então, apesar de sermos todos pessoas esclarecidas, nós não temos 
muita vontade de ficar nela. isso é evidente (BRA 80-Fazenda).

Nesse exemplo, o Falante estabelece diretamente a relação de implicação 
entre as partes, sem recorrer a um raciocínio inferencial para emitir uma pre-
missa implícita que faça a mediação entre a premissa explícita e o consequente. 
Pelo conteúdo, tanto a premissa quanto a consequência estão explícitas, em uma 
relação direta. Observa-se que, nesse caso, a relação se estabelece entre dois 
Conteúdos Proposicionais, em que o conteúdo expresso na segunda oração é o 
resultado do que é expresso na primeira. A relação ocorre no Nível Representa-
cional, pois o que está em jogo é o modo como a língua descreve o mundo extra-
linguístico, como se pode verificar em (13):

(13) A O senhor podia dar um quadro assim como é que mais ou menos o senhor 
distribuiu o seu salário em relação a essas despesas?

 B Eh distribuo o salário assim ... em termos ... o meu apartamento é próprio... 
portanto eu não pago aluguel (PB falado - D2-RJ-355:8)
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O Falante apresenta uma descrição do mundo extralinguístico, uma vez que 
estabelece uma relação explícita entre “apartamento ser próprio” e “ não pagar 
aluguel”. Não há entre as duas proposições a mediação de uma premissa implí-
cita. Essa relação direta ajuda a compreender o consenso quase geral dos gramá-
ticos e pesquisadores de que há consequência lógica entre as orações. De fato, 
nesse caso, os conteúdos se combinam em uma relação de causa e conse-
quência, como ilustra (14), aqui retomada:

(14) A Heloísa, você sentiu assim que tanto em Tiradentes, São João del Rei, todas 
essas cidades, muita coisa que é realmente histórica e está assim muito 
abandonada...

 B abandonada? mas eu acho que tud[...], dá, dá, dá uma sensação. em Ouro 
Preto, então, é muito, não é, é muito. agora, vou te dizer um negócio, mas 
ao mesmo tempo, eu acho que está havendo uma preocupação maior, não é, 
no sentido de preservar o que é da gente, não é, porque você vê, aqui perto 
tem uma cidadezinha, chamada Bananal, que fica perto de Barra Mansa.

 A não conheço.
 B é uma cidade que também tem muito coisas antigas. mas é uma tristeza, as 

pessoas do lugar não dão o menor valor, sabe, por exemplo, eles acham que 
coisa antiga é coisa velha. então botam para, arrebentam com o negócio, 
acham lindo fazer uma casa assim género planalto, é, palácio da alvorada...

 A sei.
 B assim, sabe, no meio, uma coisa assim... 
 A ham, ham. 
 B tacar ladrilho nas casas que não têm nada a ver. mas eu acho que, pelo 

menos eu acho que, que lá já está havendo mais, dentro do povo mesmo, da 
gente do lugar, uma consciência maior do que aqui, o velho não é, o, quer 
dizer, o antigo não é velho. 

 A correcto. (Bra80: ArteUrbana)

Conteúdos Proposicionais são construtos mentais que se caracterizam por 
poder ser qualificados em termos de atitudes proposicionais (certeza, dúvida, 
descrença) e/ou em termos de sua fonte ou origem (conhecimento comum parti-
lhado, evidências sensoriais, inferência). No caso de (14), o Falante está descre-
vendo o comportamento de algumas pessoas que moram em cidades históricas e, 
para exemplificar, constrói uma relação em que justifica sua avaliação, por meio 
de uma vinculação de causa e consequência, no caso, entre “achar que coisa an-
tiga é velha” e “arrebentar com o negócio”. As orações relacionadas constituem 
Conteúdos Proposicionais, evidenciados, na primeira, pelo verbo “achar” e, na 
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segunda, pelo verbo “arrebentar”, que expressam uma avaliação do Falante. Há, 
na relação Consequência, a inserção de uma informação considerada relevante 
pelo Falante na finalização de seu raciocínio, em uma implicação resultante da 
informação anterior.

O mesmo ocorre em (15), em que o Falante justifica seu ponto de vista ex-
pressando a consequência de sempre ter tido uma irmã gêmea: “não saber o que 
é não ser gêmea”, mostrando a relação de implicação conclusiva do tipo causa-
-consequência existente entre as duas partes: 

(15)  olha, n[...], não, eu, eu sou leiga para falar. leiga não, sou suspeita para 
fa[...], leiga eu não sou, nem um pouco, não é, eu sou suspeita para falar, 
porque eu tenho uma irmã gémea e porque foi assim des[...], desde quando 
eu me conheço por gente, eu tenho uma irmã gémea, então eu não sei o que que 
é não ser gémea, está vendo, aí é que está o xis da q[...], da coisa, da questão, 
sabe, então nossa, a nossa infância, eu achei que foi, foi sem problemas, foi 
superlegal, a gente sempre assim com um olhar, uma já sabia o que a outra 
estava pensando, o que, em relação a alguma coisa, inclusive minha mãe, 
sempre, a gente levava altos pitos da minha mãe, não é, porque a gente fi-
cava dando risada da minha avó, assim, uma olhava para cara da outra e ria 
por causa de determinada coisa que minha avó fazia, sabe, então essa parte 
foi engraçada (Bra95:MuitoIguaisDiferentes).

Nesse caso, o Conteúdo Proposicional (“eu não sei o que que é não ser 
gémea”) é evidenciado pelo verbo saber. Um Conteúdo Proposicional pode 
ser restringido por modificadores como provavelmente, evidentemente, indubi-
tavelmente, obviamente, como em (16a):

(15a)  eu tenho uma irmã gémea, então obviamente eu não sei o que que é não 
ser gémea. 

Aqui, obviamente escopa “não saber o que não é ser gêmea”, e não o fato de o 
Falante fazer essa afirmação. No Nível Interpessoal, há dois Atos, mas a relação 
ocorre entre os conteúdos expressos nas duas orações, ou seja, no Nível Repre-
sentacional, entre dois Conteúdos Proposicionais. Isso pode ser verificado 
também em (16), cuja paráfrase com o modificador logicamente encontra-se em 
(16a):

(16) A e isso trouxe, acha que isso trouxe uma grande, o que é que essa base, dava 
alguma vida especial a Beja?
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 B sim, eh, dava. dava, sim, sim. e, a alemã, prontos, eles, eh, tinham, eh, uma 
parte aqui de, das... vivendas e assim, que eles eram muito cuidadosos. 
portanto, tinham tudo impecável. eles não se importavam de se levantar às 
oito, ou às, às sete da manhã, eles limpavam aquilo tudo, porque têm muito, 
muito verde, que é mesmo, aqui o bairro alemão (PT97:BaseMilitar).

(16a) A e isso trouxe, acha que isso trouxe uma grande, o que é que essa base, dava 
alguma vida especial a Beja?

 B sim, eh, dava. dava, sim, sim. e, a alemã, prontos, eles, eh, tinham, eh, uma 
parte aqui de, das... vivendas e assim, que eles eram muito cuidadosos. por-
tanto, tinham tudo impecável, logicamente. eles não se importavam de se 
levantar às oito, ou às, às sete da manhã, eles limpavam aquilo tudo, porque 
tem muito, muito verde, que é mesmo, aqui o bairro alemão 
(PT97:BaseMilitar).

Nesse caso, é permitido um modificador de Conteúdo Proposicional que 
evidencia a obviedade do que está expresso, que se baseia no julgamento pelo 
Falante de que ser cuidadoso implica ter tudo impecável. 

Assim, na Função Consequência, descreve-se o mundo extralinguístico, ou 
seja, relacionam-se dois Conteúdos Proposicionais, em que o segundo explicita 
uma informação óbvia resultante da primeira informação.

Essa Função é codificada tanto pela conjunção então – como em (14) – e por-
tanto – como em (16) – e a relação implicacional é feita diretamente, sem pre-
missa implícita, como ilustra a Figura 3.1.

Figura 3.1 − Esquema da Função Semântica Consequência

3.3 Relação conclusiva Conclusão

Retome-se a ocorrência (08):

(08)  mas a, nós não negamos, fez bastante. se bem que com este desenvolvi-
mento poderá assim mudar ou transformar a identidade de um povo? a 
paz não é para ser vendida ou não é para ser comp[...]. não é uma, u[...], 
uma questão muito assim fundamental. e a independência também é uma 
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questão muito fund[...], fundamental. portanto nós, mesmo que a Indo-
nésia construísse em Timor prédios com, bom, de ouro, de platina, nós 
nunca que iríamos vender a nossa liberdade e a nossa independência 
(TL99:IdentidadePovo). 

Nesse trecho, o Falante, a partir da oração “e a independência também é 
uma questão muito fund[...] fundamental”, expressa a conclusão “portanto [...] 
nós nunca que iríamos vender a nossa liberdade e a nossa independência”. Essa 
relação entre as duas orações não se estabelece de forma direta, mas por meio de 
uma inferência implícita, no caso, “o que é fundamental não se vende”. 

Ao tratar do operador discursivo então, como assim o denomina, Risso 
(2006) usa o termo “implicatividade” para mostrar como se estabelece a relação 
conclusiva com então, como em (17), aqui retomado: 

(17)  Buda já dizia isso já dizia isso também...então isso não é novidade para 
ninguém não é verdade? (Risso, 2006, p.454)

Como já demonstrado, a conclusão é resultado de dois atos de fala  (um ex-
plícito e outro implícito) que sustentam a conclusão “isso não é novidade para 
ninguém”. O termo “implicatividade” lembra uma relação resultativa, como se 
fossem duas proposições relacionadas entre si, mas, neste caso, não é possível 
dizer em sentido restrito que há implicatura direta entre a premissa e a conclusão, 
pois essa relação é inferida pelo Falante. 

Risso afirma ainda que o uso de então em função conclusiva tem um valor de 
ação motivada, uma espécie de alavanca que se apoia no que foi dito para a pro-
gressão da informação; considera, no entanto, que sua atuação centra-se na apre-
sentação de informações para sequenciar e estruturar segmentos tópicos, 
colocando menor valor na participação do elemento na estrutura interpessoal do 
discurso. A proposta aqui apresentada, entretanto, difere da de Risso, conforme 
será mostrado. 

Como já apontado, Lopes et al. (2001) afirmam que estruturas como “P por-
tanto Q”, com sentido conclusivo, indicam um raciocínio inferencial em que P é a 
premissa e Q, a conclusão, como demonstra (18), aqui retomado. 

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

Como já observado também, nesse tipo de construção há sempre uma pre-
missa implícita (no caso, “luz acessa indica que há al guém em casa”), que deve ser 
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reconstruída pelo Falante,  para se obter a conclusão de que “o João não está em 
casa”. Percebe-se, assim, um padrão de ordenação: premissa – conclusão. Para 
as autoras, há uma relação do tipo causa/consequência que opera no nível do 
domínio epistêmico: o conector assinala que a proposição por ele introduzida é 
a conclusão (ou consequência lógica) de uma inferência dedutiva legitimada 
pela articulação de uma premissa implícita com a premissa expressa. A fim de 
explicitar melhor, as autoras propõem a seguinte paráfrase para a relação con-
clusiva: “o fato de o falante saber que P (ou acreditar que P, sendo P a premissa 
expressa) é a causa que o leva a asserir/concluir Q, dada a assunção de uma 
premissa genérica implícita” (Lopes et al., 2001, p.204). Dessa forma, há ne-
cessariamente uma dimensão pragmática nessa relação: a premissa expressa é 
uma certeza do Falante, e assim funciona como evidência que legitima a as-
serção da conclusão, obtida por meio de um raciocínio que envolve a recupe-
ração de uma premissa implícita. 

Ainda segundo Lopes et al. (op. cit.), há diferentes formas de a conclusão ser 
construída. Em (19), por exemplo, é o conhecimento prévio do Falante a respeito 
dos hábitos de Ana que leva à conclusão:

(19)  A Ana está mal-humorada, portanto está fechada no quarto (Lopes et al., 
2001, p.207).

A premissa omitida (“quando Ana está de mau humor, isola-se no quarto”) 
constitui conhecimento “local”, que pragmaticamente se pressupõe partilhado 
pelo interlocutor, mas que não integra o conhecimento enciclopédico sobre o 
mundo. Diferentemente, em (20), aqui retomada, é o conhecimento enciclopé-
dico consensual que possibilita a conclusão:

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

Como já apontado, Lopes et al. (2001) consideram que a conclusão, nesse caso, 
resulta de um conhecimento do Falante, a saber, que muçulmanos não bebem ál-
cool.  Dessa forma, tanto em contextos que exigem o  conhecimento local como o 
enciclopédico,  há uma dimensão pragmática, que envolve a referência ao universo 
de conhecimentos/crenças do falante.

Efetivamente, nas construções conclusivas desse tipo, há uma relação que 
opera no nível do domínio epistêmico (Sweetser, 1991), sendo a conclusão assina-
lada pelo conector uma inferência dedutiva legitimada pela articulação de uma 
premissa implícita com uma expressa, em que a primeira premissa constitui uma 
prova ou evidência, do ponto de vista epistêmico, que legitima a asserção da conclusão. 
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Com base nessa definição, em uma relação conclusiva do tipo de (08), ante-
riormente expressa, há pelo menos três elementos em sequenciação definida: 
uma premissa explícita, uma premissa implícita e a conclusão, como no caso de 
(19) e (20), aqui retomadas, que podem ser reconstruídas como em (19a) e (20a):

(18)  As luzes não estão acesas, portanto o João não está em casa.

(18a)  As luzes não estão acesas; luzes apagadas indicam ausência de pessoas, 
portanto o João não está em casa.

(20)  O João é muçulmano, portanto não bebe álcool. 

(20a)  O João é muçulmano; muçulmanos não bebem álcool, portanto João não 
bebe álcool. 

Em uma relação conclusiva desse tipo, sempre haverá esses três elementos, 
sendo a premissa implícita reconstruída por meio da inferência. 

Mackenzie (no prelo) considera que inferência é um tipo de conhecimento 
com papel importante nos processos cognitivos de uso da linguagem; salienta, no 
entanto, que não é um processo linguístico, mas parte da cognição generalizada, 
portanto não passível de análise no modelo de gramática com os quatro níveis 
linguísticos propostos pela GDF:

Todos os outros tipos de memória – memória procedural para como fazer as 
coisas, incluindo falar e compreender, memória semântica ou enciclopédica para 
informações factuais ou memória episódica para experiências – são linguistica-
mente não específicas e assim, não devem ser representadas dentro dos quatro 
componentes da GDF. Interpretação, no sentido de derivação de um significado 
pessoal de um resultado de decodificação e reconstrução, envolve uma interação 
entre informações linguísticas e não linguísticas e assim também é um processo 
que se dá além do modelo. Inferência, finalmente, é um processo fundamental 
dentro da interpretação mas é, também, uma habilidade cognitiva mais geral: 
podemos inferir não somente de palavras mas também de gestos, expressões fa-
ciais e mesmo de estados do mundo (Mackenzie, no prelo)5.

5. No original: All other kinds of memory – procedural memory for how to do things, including 
speaking and understanding, semantic or encyclopaedic memory for factual information or episodic 
memory for experiences – are not specifically linguistic and thus should not be modelled within the 
four components of FDG. Interpretation, in the sense of the derivation of a personal meaning from 
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A inferência pode acontecer por meios linguísticos mas também, como 
elencado pelo autor, por meio de gestos, expressões faciais, eventos etc. Em 
consonância com o autor, entende-se a inferência como uma habilidade cogni-
tiva necessária para a interpretação de uma relação conclusiva, mas não se pre-
tende abordar o processamento cognitivo dessa relação. Como já salientado, 
focalizam-se aqui os aspectos gramaticais que permitem o relacionamento 
entre ideias que se estabelecem em uma conclusão, no sentido que a GDF 
propõe, ou seja, considera-se como a relação conclusiva é feita dinamicamente 
nos processos linguísticos de formulação e codificação.6

Nesse tipo de relação conclusiva, nota-se sempre uma ordenação: a primeira 
oração é que permite expressar a segunda, como nos exemplos (18), (19) e (20), 
retomados a seguir:

(18)  As luzes não estão acesas, portanto o João não está em casa.

(19)  A Ana está mal-humorada, portanto está fechada no quarto.

(20)  O João é muçulmano, portanto não bebe álcool. 

Nos três casos, a primeira oração constitui uma premissa que encaminha o 
Ouvinte para uma implicação que corresponde a uma conclusão proposta pelo 
Falante, resultante de uma inferência. Trata-se, assim, de como o Falante conduz 
seu discurso de modo a alcançar seu propósito comunicativo, ou seja, é uma es-
tratégia na organização do discurso, para atingir objetivos comunicativos. 

O exemplo (08), retomado e ampliado, ilustra esse processo:

(08) A  isto demonstra de que... este jovem soube amar, e dar-se à sua pátria.
 B é verdade. os pais terão contribuído muito para isso, não acha?

the result of decoding and reconstruction, involves an interaction between linguistic and non-lin-
guistic information and thus also is a process that lies beyond the model. Inference, finally, is a 
fundamental process within interpretation but it, too, is a more general cognitive ability: we can 
infer not just from words but also from gestures, facial expressions and even states of the world.

6.  Isso não significa que, na descrição que aqui se apresenta, não se reconheça que, além do 
componente gramatical, há os demais componentes que interagem com a gramática: o Com-
ponente Conceitual, em que surge a intenção comunicativa de realizar uma conclusão; o 
Componente Contextual, em que serão armazenados os aspectos comunicativos que podem 
influenciar a gramática; o Componente de Saída, que traduz os aspectos fonológicos em ele-
mentos fonéticos. Trata-se aqui da análise do Componente Gramatical, foco de estudo da 
GDF.  
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 A é. eu creio que sim. isto é o resultado da contribuição dos pais. os pais é que 
contribuíram tanto

 B hum.
 A durante esta ocupação para que hoje em dia os filhos tornam assim. se não 

fossem os pais, pronto, não fossem os pais, os filhos nunca tiveram ou, não 
teriam que ser como agora

 B Pois
 A são, não é,
 B pois. porque, porque já nasceram, já cresceram debaixo da influência da
 A Sim
 B da Indonésia
 A é 
 B eh, politicamente, a Indonésia tem sempre arranjado estratégias ou, diplo-

maticamente, ela tem que jogar assim.
 A hum, hum.
 B mas a, nós não negamos, fez bastante. se bem que com este desenvolvi-

mento poderá assim mudar ou transformar a identidade de um povo? a paz 
não é para ser vendida ou não é para ser comp[...]. não é uma, u[...], uma 
questão muito assim fundamental. e a independência também é uma questão 
muito fund[...], fundamental. portanto nós, mesmo que a Indonésia cons-
truísse em Timor prédios com, bom, de ouro, de platina, nós nunca que iríamos 
vender a nossa liberdade e a nossa independência (TL99:IdentidadePovo).

Nota-se que o Participante B quer conduzir seu discurso para mostrar que 
o povo timorense nunca venderia sua liberdade e independência e, para mos-
trar essa implicação e encaminhar a conclusão pretendida, de forma estraté-
gica, ordena os enunciados, colocando primeiramente a premissa explícita 
“independência é fundamental”, para, a seguir, colocar a conclusão, com base na 
inferência de que “o que é fundamental não é vendido”. A ordenação dos enun-
ciados é estrategicamente usada para alcançar o propósito interacional. 

Assim, nessa relação conclusiva, o propósito do Falante é o de mostrar ao 
Ouvinte que sua conclusão não é aleatória, mas tem base em um raciocínio infe-
rencial. O Falante coloca o primeiro Ato como premissa para a conclusão ex-
pressa no Ato seguinte, como em (21): 

(21) A  bom, diz que vende artigos de...
 B decoração.
 A decoração. portanto esta época agora é uma época de grande ocupação 

para si, não é,



70 NORMA BARBOSA NOVAES MARQUES  • EROTILDE GORETI PEZATTI

 B imensa. não há horas, não, só há um Natal e... tem que se aproveitar esta 
altura do ano para... deitar cá para fora os produtos.

 A eh, é também cansativo, não é,
 B bastante. em janeiro descansa-se (PT95:SaberVender).

Nessa ocorrência, o Ato Discursivo “diz que vende artigos de decoração” 
serve como base para a conclusão expressa no próximo Ato, “esta época agora é 
uma época de grande ocupação para si”, a partir da inferência de que “no Natal 
há uma grande procura por artigos de decoração”. Em síntese, uma Conclusão 
ocorre entre uma ideia P e uma ideia Q, sendo perceptível a relação entre as 
duas por meio de inferência. Em casos como (21), o que está em jogo é uma 
construção em que o Falante utiliza determinadas estratégias para levar o Ou-
vinte a concluir Q a partir de uma inferência, e assim conduz à conclusão, em 
uma estrutura P → Q. Percebe-se que a relação conclusiva proposta pelo Fa-
lante “esta época agora é uma época de grande ocupação para si” não guarda 
vinculação explícita com “diz que vende artigos de decoração”. O Falante re-
corre a uma premissa para criar a relação de implicação. Note-se que esse nexo 
não é direto, não está expresso, mas implícito, e precisa ser recuperado pelo Ou-
vinte por meio de raciocínio inferencial. Essa inferência, como já salientado, é 
uma habilidade cognitiva necessária para a interpretação, mas não é um pro-
cesso linguístico.7

No caso das construções conclusivas desse tipo, a relação que se estabelece 
passa sempre por uma premissa implícita, que deve ser inferida a partir do co-
nhecimento do Falante, como em (08), retomada:

(08)  mas a, nós não negamos, fez bastante. se bem que com este desenvolvimento 
poderá assim mudar ou transformar a identidade de um povo? a paz não é 
para ser vendida ou não é para ser comp[...]. não é uma, u[...], uma questão 
muito assim fundamental. e a independência também é uma questão muito 
fund[...], fundamental. portanto nós, mesmo que a Indonésia construísse em 
Timor prédios com, bom, de ouro, de platina, nós nunca que iríamos vender a 
nossa liberdade e a nossa independência (TL99:IdentidadePovo).

Em (08), o Falante coloca como ponto de partida a premissa explícita “inde-
pendência é uma questão fundamental” e, por meio da inferência de que “o que 

7.  A construção da inferência não será aqui analisada, já que este estudo trata de aspectos grama-
ticais, no sentido da GDF, ou seja, os elementos pragmáticos, semânticos, morfossintáticos e 
fonológicos de uma língua.  
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é importante não se vende”, apresenta a conclusão “nunca que iríamos vender a 
nossa liberdade e a nossa independência”8. Note-se que não é consequência ou 
efeito do conteúdo da afirmação anterior. Nesse caso, “independência é uma 
questão fundamental” e “nunca que iríamos vender a nossa liberdade e a nossa 
independência” constituem dois Atos Discursivos que se relacionam. 

Um Ato Discursivo, como já descrito, é a menor unidade de comportamento 
comunicativo (Kroon, 1997) e a unidade de análise da GDF. Essas unidades lin-
guísticas podem ser restringidas por modificadores dessa camada, como no caso 
do uso da expressão “caramba” (Hengeveld; Mackenzie, 2008, p.64), como em 
(08a) e (08b), que expressa a indignação do Falante referente ao Ato:

(08a)  independência é uma questão fundamental, caramba!
(08b)  nunca que iríamos vender a nossa liberdade e a nossa independência, ca-

ramba!

Assim, a relação de conclusão entre Atos Discursivos ocorre na camada 
do Nível Interpessoal, já que diz respeito à interação entre Falante e Ouvinte. 
A camada do Ato Discursivo, como observado, pode apresentar uma Função, 
uma estratégia gramatical para relacionar duas unidades da mesma camada. 
No caso da relação conclusiva, ao segundo é atribuída uma Função. 

De acordo com Hengeveld e Mackenzie (2008, p.52), a relação entre Atos 
que compõem um Movimento pode ser de equipolência ou de dependência. 
No caso da equipolência, os dois Atos têm o mesmo estatuto comunicativo, 
enquanto na dependência há uma relação de desigualdade entre os Atos, sendo 
um Nuclear e um Subsidiário, e este último mantém uma correlação temática com 
o ato Nuclear. Em (08), o Ato “independência é uma questão fundamental” é o 
Nuclear, e “portanto nós nunca que iríamos vender a nossa liberdade” é o Ato 
Subsidiário. Dessa forma, há uma relação de desigualdade entre os Atos, pois o 
segundo Ato tem relação de dependência do primeiro, já que é sua conclusão. Na 
relação conclusiva, o Ato Nuclear dá suporte para a conclusão, extraída de uma 
inferência e expressa no Ato Subsidiário, relação que ocorre no Nível Interpessoal. 

8. O trecho “mesmo que a Indonésia construísse em Timor prédios com, bom, de ouro, de pla-
tina” constitui o que Garcia (2010) classifica como concessiva independente e Jubran (1996), 
como inserção parentética, que interrompe o fio discursivo em um contexto, para inserção de 
enunciados que acrescentam informações adicionais ao que estava sendo dito, mas não têm 
dependência sintática nem semântica de nenhuma oração. Dessa forma, podem ser sub-
traídas do contexto sem prejuízo para a continuidade da estrutura, havendo, no entanto, 
perda de estratégia do Falante. Aqui, para mostrar a relação entre os Atos, consideraremos 
apenas o Ato Nuclear e o Ato Subsidiário conclusivo. 
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Como já observado, a relação conclusiva entre esses dois Atos tem uma na-
tureza proposital, denominada estratégia retórica, relacionada aos modos pelos 
quais os componentes de um discurso são ordenados para a realização da estra-
tégia comunicativa do falante, e também às propriedades formais de enunciados 
que influenciam o Ouvinte a aceitar os propósitos do Falante. 

Em resumo, no caso desse tipo de relação conclusiva, pode-se observar que: 
i) representa uma estratégia de organização do discurso, já que as unidades lin-
guísticas são apresentadas visando ao alcance do propósito comunicativo; ii) 
constitui uma ação por parte do Falante para atingir seus propósitos comunica-
tivos na interação; iii) trata-se de uma relação entre Atos, em que o Ato Subsi-
diário apresenta uma conclusão a partir do Ato Nuclear, por meio de uma 
inferência; iv) há uma ordenação dos Atos Discursivos, pois, iconicamente, se 
apresenta a premissa seguida da conclusão.

Tais propriedades indicam tratar-se de uma Função Retórica, o que permite 
propor o acréscimo de uma nova função, a Função Conclusão, como mostra o 
exemplo (21), retomado, seguido da formalização:

(21)  Vende artigos de decoração, portanto esta época agora é uma época de 
grande ocupação para si.

  (MI: [(AI: - vende artigos de decoração- (AI)) (AJ: - esta época agora é uma 
época de grande ocupação para si - (AJ))Concl] (MI)) 

Assim, essa relação pode ser representada como A1+ A2Φ, em que Φ marca 
a Função, nesse caso, Conclusão, estabelecida pelas conjunções então e portanto, 
da mesma forma que na Função Consequência

Em (22), o Ato1 “há operários que não ganham (isso) em toda a vida” é o 
Ato Nuclear, e o Ato2 “eles que não venham com essas desculpas” é o Ato Sub-
sidiário ao primeiro, com a Função Retórica Conclusão:

(22) A não há honestidade, e está provado e mais que provado que os árbitros que 
se vendem, porque eu sei de casos, é verdade, os árbitros vendem-se, os jo-
gadores vendem-se, e não há aquela... espírito desportivo que devia haver. 
embora eles ganhassem, que eu sou de acordo que deviam ganhar.

  B claro.
  A ganham demais, é um erro. e quando eles dizem que o período de, de, que 

estão no auge e para ganhar dinheiro que é curto, mas esse, com essa, essa 
passagem que eles têm, só num ano que eles estivessem a ganhar, há operá-
rios que não ganham em toda a vida.

  B exactamente.
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  A portanto, eles que não venham com essas desculpas. agora o que eles de-
viam era sabê-lo poupar, que eles esbanjam o dinheiro. o dinheiro é lançado 
fora. e eles só têm vícios e... isso é que está mal (PT97:DesportoDinheiro).

Funções retóricas, como é o caso em tela, são sempre relacionais e se aplicam a Atos 
Discursivos dependentes, denominados Subsidiários. Dessa forma, a Função Con-
clusão abrange os dois Atos, em uma relação de dependência em que o Ato que contém 
a conclusão depende do Ato anterior. No entanto, isso não tem ligação com o status in-
formativo de cada Ato. Note-se que o Ato que contém a conclusão tem maior rele-
vância comunicativa, ou seja, em (22), por exemplo, o Ato “portanto, eles que não 
venham com essas desculpas” é aquele que o Falante deseja destacar. Apesar de ser Ato 
Subsidiário, dependente do Nuclear, é justamente o que configura a intenção do Fa-
lante de estabelecer a conclusão. Assim, o fato de ser Nuclear ou Subsidiário não signi-
fica relevância maior ou menor do Ato, mas uma relação de ordenação dos elementos. 

Como proposto, com base em Lopes et al. (2001), em uma relação de con-
clusão há sempre uma premissa P e uma conclusão Q, formada por um esquema 
inferencial defectivo, já que uma das premissas não está explicitada. A relação con-
clusiva induz à reconstituição da premissa implícita, por meio de uma inferência 
dedutiva. Dessa forma, há sempre um raciocínio que envolve a recuperação de 
uma premissa implícita, como já demonstrado. Na Função Conclusão, a relação 
implicacional se estabelece de forma indireta, como ilustra a Figura 3.2, em que P1 
corresponde à premissa explícita; P2, à premissa implícita; e Q, à conclusão:

Figura 3.2 − Esquema da Função Retórica Conclusão

3.4 Relação conclusiva Resumo

Retome-se a ocorrência (09):

(09) A e na sua opinião, como é que isto vai evoluir para o futuro?
  B acha bem essa maneira
  A não!
  B dos filhos se dirigirem aos pais?
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  A não. e tratá-los por tu, ainda menos! esta trata. os outros dois não. esta é mais 
atrevida. mas, mas a, mas os outros dois não. e eu nunca lhe dei licença de 
tratar por tu. até o neto agora também que a mãe na[...], trata, o neto também 
trata, o filho dela. mas não gosto porque perdem um bocado do respeito. não 
gosto não, não gosto.

 B portanto acha que os seus outros filhos r[...], a respeitam mais?
 A muito mais, muito mais. nunca, nunca nos tra[...], nem um nem outro. 

sentem muito, muito medo (PT95:JuventudeOntemHoje).

Observa-se, nesse caso, que a relação conclusiva não se estabelece entre ora-
ções, mas entre toda a fala de A (“e tratá-los por tu, ainda menos! esta trata. os ou-
tros dois não. esta é mais atrevida. mas, mas a, mas os outros dois não. e eu nunca lhe 
dei licença de tratar por tu. até o neto agora também que a mãe na[...], trata, o neto 
também trata, o filho dela. mas não gosto porque perdem um bocado do respeito. 
não gosto não, não gosto”), composta de várias orações, e a pergunta de B (“portanto 
acha que os seus outros filhos r[...], a respeitam mais”). Observa-se que a pergunta 
de B sintetiza a fala de A.

Nessa ocorrência, a fala do Participante B é uma contribuição que 
impulsiona o discurso e contribui para a relação interpessoal, o que a 
identifica, de acordo com a GDF, como um Movimento, constituído por 
um ou mais Atos Discursivos. Depois de ouvir toda a explanação da Par-
ticipante A a respeito de como seus filhos a tratam (um Movimento), o 
Participante B inicia um novo Movimento em que pretende resumir toda 
a explanação de A, na forma de uma pergunta que, por sua vez, impul-
siona a abertura de outro Movimento.

Indicação de que essa relação é estabelecida entre Movimentos é a aceitável 
inserção de expressões como “para encurtar a história”, que permitem verificar 
que a conclusão foi obtida a partir da realização da fala do outro, como na paráfrase 
em (09a), com a devida adaptação à Ilocução Interrogativa do Ato:

(09a)  Para encurtar a história, acha que os seus outros filhos a respeitam mais?

Aqui, a paráfrase com a expressão “para encurtar a história” revela que o 
Participante B, para sumarizar a descrição efetuada por A, anuncia o Ato inter-
rogativo “acha que os seus outros filhos a respeitam mais?”.

No Movimento anterior a “portanto acha que os seus outros filhos r[...], a 
respeitam mais?”, há várias marcas de fechamento: a repetição de itens que in-
dicam o reforço da opinião, o ralentamento do tema (“mas não gosto porque 
perdem um bocado do respeito. não gosto não, não gosto”) e uma pausa longa. 
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Essas marcas de fechamento do Movimento deixadas por A indicam que o Parti-
cipante B pode iniciar um Movimento; no caso anterior, B resume a fala de A: 
“acha que os seus outros filhos r[...], a respeitam mais”. Assim, ao final do Mo-
vimento iniciado por A, há um Movimento realizado por B que tem a função de 
concluir resumidamente algo a respeito do que disse A, o que pode ser represen-
tado como M1+ M2Φ, em que Φ marca a Função Resumo. 

O mesmo se verifica nas ocorrências em que é o próprio Participante que 
expressa a conclusão na forma de um resumo, como em (23), a seguir:

(23)  eh, portanto, eh, eu, da forma em que eu vivi, não é, já estando num, num, 
portanto, num órgão assim de informação, eu poderei comentar a minha 
vida a muitos daqueles que também vive a me[...], a mesma situação. por-
tanto, eu não roubei, não é, e eu espero que muitos jovens também não 
roubam ao, ao, portanto, ao quererem recomeçar a vida, não é, então, é essa 
a mensagem que eu pretendi e pretendo, pelo menos ainda, dar a conhecer 
às pessoas, não é? (Ang97:JovemGaspar)

Nesse caso, após o Ato “então, é essa a mensagem que eu pretendi e pre-
tendo, pelo menos ainda, dar a conhecer às pessoas”, que resume a explanação 
anterior, há o Ato Interativo “não é?”, uma das marcas de encerramento de um 
Movimento. Trata-se de um exemplo claro do efeito perlocucionário caracterís-
tico do Movimento, mencionado por Hengeveld e Mackenzie (2008, p.50), em 
que um Movimento gera outro, e assim sucessivamente. O Movimento 1 é pri-
meiramente expresso e, na sequência, inicia-se o Movimento 2, resumo da ex-
planação do Movimento anterior. A relação ocorre no Nível Interpessoal, pois 
diz respeito a propriedades de interações que fluem das estratégias de natureza 
proposital. Dessa forma, a relação ocorre entre dois Movimentos: o Movimento 
1 é suporte para o Movimento 2, que resume o primeiro. 

O próprio Falante, em (23), resume sua conclusão, mas, como mostrado, há 
ocorrências em que a relação é estabelecida pelo Participante B. Também nesses 
casos é comum a existência de Atos Interativos, como “não é?”, ou expressões 
como “isso sugere”, em (24), ou “digamos”, em (25), que reforçam o caráter in-
terpessoal desse tipo de relação conclusiva, já que evidenciam a preocupação do Par-
ticipante em verificar se a conclusão a que chega, a partir da asserção do outro 
Participante, é de fato coerente. 

(24) A eh, saudades. nostalgia dos anos cinquenta, não sei. porque a gente nova 
também está, está a voltar muito ao, a, a essa época.

 B pois
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 A eu tenho dois filhos jo. vens e eles ouvem a música que nós ouvíamos.
 B pois. um certo romantismo, talvez
 A romantismo também, sim.
 B em contraste com, com um certo, uma certa crueza que há agora.
 A com a agressividade que há. sim.
 B pois. e então as pessoas voltam-se um pouco
 A voltam mais para o... para o romântico. mais calma, mais tranquilidade
 B então isso sugere que não devem ser aqueles grandes lustres de muita luz, 

não é? (PT95:SaberVender)

(25) A há uma diferença muito pequena porque, pronto, a maioria qu[...], qu[...], 
quase, quase eles todos estão a estudar na cidade, passam praticamente o 
dia, vêm de manhã vão-se embora já por cinco, seis horas e pronto, o tempo 
que, que passam nas freguesias rurais é para dormir ou

 B hum, hum.
 A ou, ou, ou estudar, estão fechados dentro de casa, pronto, a diferença é mí-

nima.
 B pois, porque numa fre[...], freguesia rural, a um jovem que está a estudar, 

oferece poucas coisas, não é,
 A pois. muitas poucas. não deve haver nada até s[...], não s[...], não sei, não 

estou a par disso mas suponho que o, a casa do povo não, o que é que a casa 
do povo deve ter? uma antena parabólica para se ver televisão... de fora e 
pouco mais, sim...

 B e achas que as pessoas nas freguesias veem, eh, programas de televisão de 
f[...], eh, estrangeira? 

 A ah, como novidade, eu suponho, eu tenho passado, quando passo assim 
pelas freguesias e olho para as casas do povo vejo sempre uma antena para-
bólica, logo, suponho que

 B hum, hum
 A que eles tenham uma antena parabólica e ve[...], e, e devem ver, eh, eu su-

ponho que, por uma questão de curiosidade, pelo menos, eh, mal se pôs a 
antena parabólica devem ter ido lá ver, não?

 B pois! porque as pessoas não percebem
 A sim, sim.
 B depois, não é,
 A às vezes também é um erro, não percebem, eh, algumas percebem, não
 B é,
 A algumas...
 B precisamente esses jovens que estão a estudar percebem, pois...
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 A a estudar percebem. exactamente. e por outro lado também, desafios de fu-
tebol, não é, 

 B ah, sim, isso então enche tudo, que é casas do povo, cafés, bares... 
 A hum, hum.
 B é, é...
 A portanto digamos que aquela diferença entre a cidade e o campo está-se a 

esbater...
 B ah, absolutamente! acho que sim. ma[...], e mais a mais, pronto, jovens, eh, 

sabendo precisamente isso, os jovens do campo querem-se parecer mais 
com os jovens da cidade, apesar de isso não ser nenhuma vantagem 
(PT96:MeioPequeno).

Contextos como (24) e (25) deixam transparecer o princípio de Cooperação, 
proposto por Grice (1975). Nesse caso, o Participante A apresenta ideias que 
serão retomadas pelo Participante B na forma de resumo para concluir sintetica-
mente o assunto, o que pode ser considerado como válido por A. Os Partici-
pantes, então, assumem a conclusão como válida e continuam o processo de 
interação de forma evidentemente integrada, revelando a afinidade entre os dis-
cursos. Em (26), toda a descrição feita por A é usada para concluir que “aquela 
diferença entre a cidade e o campo está-se a esbater”, e, na sequência, o Partici-
pante B concorda com a conclusão “absolutamente! acho que sim”.

Risso (2006) considera que ocorrências desse tipo mostram de maneira evi-
dente como a interação é um fenômeno efetivamente colocado em prática pelos 
Falantes, a ponto de o Participante B compreender a fala de A e poder até resumi-
-la. A autora, ao tratar de então como operador argumentativo, afirma que é 
comum um interlocutor direcionar a argumentação, principalmente em contextos 
altamente interativos, expressando conclusões respaldadas na fala do outro. 

Mackenzie (2011) afirma que, em situações de diálogo, pode ocorrer:

um processo de acomodação linguística mútua em que os interlocutores vêm a 
sentir um tipo de intimidade comunicativa, que se reflete em repetições, parale-
lismos, formulações compartilhadas, coincidências nas escolhas lexicais, prefe-
rências morfossintáticas e realizações prosódicas ou fonológicas idênticas, assim 
como no fenômeno de um parceiro completar o enunciado do outro ou de uma 
falante não completar um enunciado porque o ouvinte obviamente já o percebeu 
(Mackenzie, 2011, p.19).

Dessa forma, percebe-se que a relação conclusiva desse tipo pode ser estabe-
lecida pelo próprio Falante ou pelo outro Falante. Para a discussão em foco, im-
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porta verificar que há o propósito comunicativo de apresentar uma síntese do 
Movimento anteriormente apresentado, seja pelo próprio Falante/Participante 
A, seja pelo Ouvinte/Participante B. 

As duas unidades que compõem a Função Resumo são Movimentos inde-
pendentes, o que extrapola as camadas propostas pela GDF, visto que não há 
camada mais alta que o Movimento. Nesse modelo, a unidade máxima que 
abriga esse tipo de relação entre duas unidades linguísticas é o Movimento, for-
mado por Atos Discursivos. Os autores postulam que Movimentos podem ter 
funções, mas não discutem essa questão, justificando que a teoria não trata de 
camadas mais altas que o Movimento (Hengeveld; Mackenzie, 2008, p.52)

No entanto, como afirma Mackenzie (2013, em comunicação pessoal9), esse li-
mite proposto pela teoria não exclui a existência de relações gramaticalmente rele-
vantes, desde que haja um efeito no Nível Morfossintático ou no Nível Fonológico. 

Como foi demonstrado no exemplo (09), mais especificamente, há diversas 
marcas de fechamento do Movimento, como repetições que mostram o ralentamento 
do tema, presença de Atos Interativos e pausa longa. Além disso, no final do Movi-
mento do Participante A, há um operador de queda na última sílaba do Enunciado 
Fonológico, seguido de uma pausa longa, com duração de mais de um segundo. Já no 
início do segundo Movimento, o elemento “portanto” é realizado sem perda de ma-
terial fonético ([puɾtɐ͂tu]). Essa realização prosódica completa é um indício da nítida 
separação entre os Enunciados Fonológicos que compõem os dois Movimentos, 
visto que o Falante faz uma pausa antes de iniciar o próximo enunciado. Já a reali-
zação fonética reduzida (por exemplo, [ptɐ͂tu]) indica maior integração entre as uni-
dades prosódicas que compõem o Ato Discursivo, sem pausa longa, com duração 
suficiente para indicar separação maior entre os constituintes. 10

Como observado, esse tipo de relação não é tratado por Hengeveld e Mac-
kenzie (2008). Stassi-Sé (2012), no entanto, seguindo o modelo da GDF, propõe 
que casos assim apresentam relação de dependência entre Movimentos, já que 
contribuem para a relação interpessoal. 

A definição de Movimento pode parecer simples, mas em contextos mais 
amplos, as unidades linguísticas não são de tão fácil delimitação, como se pode 

9. Tema discutido com o Prof. Dr. Lachlan Mackenzie, coorientador desta tese durante o Pro-
grama de Doutorado Sanduíche realizado no Instituto de Linguística Teórica Computacional 
(ILTEC), em Lisboa, no período de abril a setembro de 2013. 

10. No capítulo seguinte, encontra-se uma descrição mais pormenorizada das propriedades foné-
ticas e fonológicas da relação conclusiva, além das morfossintáticas. A breve descrição aqui ini-
ciada destaca o fato de que há uma codificação gramaticalmente relevante na relação entre os 
dois Movimentos que compõem a relação conclusiva.
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perceber no exemplo a seguir, em que é mais complexo delimitar início e fim 
de um Movimento:

(26)  aí nisso ia passando a Rosires, que é nossa directora, a Eliana, a Maria, não 
é, que é de inglês, aí a gente chamou todos ele lá dentro, foi maravilhoso. 
aquilo que era para ser só uma cervejinha que era o combinado acabou 
assim saindo em pizza, não é, acabou em pizza como fala o ditado real-
mente. e ficamos ali até meia noite e meia, quer dizer, cada um tinha seu 
compromisso, seu, a esposa esperando, eu não, é lógico, mas eles tinham e 
foi muito gostoso porque a partir dali nasceu uma amizade mais gostosa 
com o professor. além de ele ser o professor, ele foi o amigo da gente. então 
quer dizer muito mais evento desse deveria acontecer, não só com eles em si 
mas com a família deles, tudo. nós, como eu te falei vira uma família, a es-
cola. então foi gostoso (Bra80:Festa de Estudantes).

Os autores da GDF, como já mencionado, indicam que um critério para per-
ceber os limites do Movimento no texto falado é a entonação, que marca o fim 
dessa unidade por meio de um operador de queda e um tom final de fronteira. 
Stassi-Sé (2012) pontua mais alguns critérios para se compreender melhor o con-
ceito de Movimento (os grifos são da autora):

i)  abertura de espaço para reação do interlocutor, evidenciada por vezes por Atos 
Interativos como sabe?

(27)  o ano passado, quando t[...], aproveitou-se um congresso de médico que 
não se foi, aí, em vez de nós irmos ao congresso, no meio do caminho eu 
disse “vamos a Minas” aí, lá fomos nós para Ouro Preto, Mariana e aquilo 
tudo. depois fomos a São João del Rei e Tiradentes. é o que eu te disse que 
adorei, mas adorei! porque eu gosto muito de coisa antiga, sabe? (Bra80)

ii)  retomada do fio discursivo interrompido pela inserção do Movimento, como se 
observa em (28) com a repetição do segmento “como eles valorizam”:

(28)  então, ah, você perde esse referencial. então quem te guia realmente ali 
dentro são os mapas, não é, que foi a primeira coisa que nós fizemos 
quando chegamos lá, procurar onde era o serviço de turismo para poder 
pegar, pegar os mapas e tal, não é, ah, ver a questão de prá[...], de, do, 
d[...], assim, ah, ah, o quanto dete[...], ah, pelo menos para mim foi dife-
rente ver assim como eles valorizam aquela cidade, como eles, embora 
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Porto Alegre seja uma cidade bem grande, não é?, você vê como eles valo-
rizam, como um, um turista chega lá, eles querem te mostrar “olha o rio 
Guaíba que co[...], passa ali, o nas[...], po[...], o nascer do sol é super, o 
poente é superlindo”, não é (Brasil:SurpresasdaFotografia).

iii) presença de Atos Interativos, operadores e modificadores de Movimento no 
início ou no final do Movimento, como o primeiro então, em (29), que introduz 
o Movimento:

(29)  -> então, como eu estava falando, então, no direito romano, a mulher não 
tinha direitos. ela, ah, o di[...], o, a ca[...], a pessoa que ti[...], os que tinham 
capacidade de, de facto, que era capacidade de ter direitos de, direitos, 
assim, fora os direitos normais que todos têm que é direito de escola, edu-
cação, saúde, isso todos têm independente de ser débil mental, de ser... 
qualquer coisa (Bra80:MundoDireito).

iv) presença de pausa e distinções de tessitura nas fronteiras do Movimento, que 
ajudam a marcar o fim de um enunciado e o começo de outro, como no trecho 
destacado, em que há pausa e rebaixamento da tessitura no Ato “se eu posso 
dizer”:

(30)  ter contactos com as, com os rapazes, eh, os meninos de rua, bom, aquelas 
[...] eram consideradas, assim, como prostitutas, não é, posso assim dizer, 
eh, passe o termo. eh, nós protegíamos estas crianças devido também ao, à 
boa parte de caridade que nós temos, não é, o amor, não é assim, bem, bem 
elevado, # se eu posso dizer#, porque, eh, eu, aconteceu o problema do, 
duma menina, esqueço o nome, (...) (Ang97:Meninos de Rua).

Segundo a autora, a pausa, a mudança de tessitura e a abertura para reação 
por parte do interlocutor acontecem sempre simultaneamente no Movimento. 
Dessa forma, as ocorrências de (27) a (30) exemplificam uma relação entre Mo-
vimentos (e não apenas entre Atos Discursivos) e assim faz-se necessária uma 
nova camada no Nível Interpessoal que abrigue casos assim. 

Para Stassi-Sé, as relações que se estabelecem entre Movimentos são seme-
lhantes às Funções Retóricas atribuídas aos Atos Discursivos. Assim, considera 
que devam ser tratadas também como funções, mas atribuídas a Movimentos. 
A título de exemplificação, considere-se (31), dado pela autora:
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(31) A e a ligação das duas coisas, sei lá, é uma coisa que vem depois. primeiro vem 
a profissão, o emprego, o futuro. depois tem que vir o resto.

 B - hum, hum. diz que tanto as mulheres como os homens realizam-se profis-
sionalmente. no entanto, eh, para a mulher o realizar profissionalmente im-
plica uma dupla... tarefa, não é, porque em casa normalmente é a 
mulher que trabalha...

 A ah, mas isso não pode continuar assim, pelo menos no mes[...], no meu 
ponto de vista. porque, se ambos trabalham fora de casa também têm que 
trabalhar os dois dentro de casa.

 B hum, hum.
 A por isso não pode ser só da parte de uma pessoa, o trabalhar em casa 

(PT96:MaridoIdeal).

Nesse caso, há dois Movimentos relacionados: “hum, hum. diz que tanto 
as mulheres como os homens realizam-se profissionalmente. no entanto, eh, 
para a mulher o realizar profissionalmente implica uma dupla... tarefa, não é?” e 
“porque em casa normalmente é a mulher que trabalha”, por meio de uma função 
que introduz um novo assunto no discurso, estabelecida pela forma “porque”. O 
mesmo vale para ocorrências com apesar de, em (32), e se, em (33), todas com 
relação entre Movimentos:

(32)  eu, eu, eu estive, eu estive na Bélgica há, em oitenta e seis, oitenta e sete, 
com dezoito, dez[...], dezoito, dezanove anos, quando vim para cá odiava 
isto. porque não tinha nada, não havia nada – apesar de eu na Bélgica estar 
numa aldeiazinha, coitadinha, de três mil habitantes, que também não 
tinha nada mas tinha tudo o resto ao pé - eh, então odiava Angra. “quero-
-me ir embora, não gosto”, não sei quê. agora espanto-me a olhar para 
Angra e a gostar (Ang97:Meninos de Rua).

(33)  porque isso também é um dos nossos objectivos de, portanto, que é da 
instituição, proMovimentor a vida e os direitos da criança com vista a sua 
autonomia na sociedade e a sua reintegração na sociedade, porque nós já 
vimos de, devido um certo tempo, não é, as crianças já estão totalmente 
assim bem, eh, reintegrada, se eu posso dizer, nós vimos que, não é, eh, 
achamos conveniente reinseri-los para a família de, para as suas famílias. 
não é isso (Ang97:Meninos de Rua).

Para esses casos, a autora propõe a expansão da análise do plano da re-
lação entre Atos para o plano da relação entre Movimentos, redimensionando 
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o Nível Interpessoal (já que as ocorrências de que trata ultrapassam a camada 
do Movimento). De acordo com Stassi-Sé (2012), há que se acrescentar ao 
Nível Interpessoal uma camada mais alta do que a do Movimento, a camada 
do Discurso, que representa a relação entre dois ou mais Movimentos, for-
mando, assim, uma unidade discursiva mais abrangente, que se realiza no 
Nível Morfossintático como a camada do Texto, também proposta pela au-
tora. Nessa camada, os Movimentos podem receber funções que a autora de-
nominou Funções Interacionais.

Seguindo a proposta de Stassi-Sé (op. cit.), propõe-se aqui o mesmo tipo de 
análise para a relação conclusiva entre Movimentos adjacentes: o primeiro 
contém uma explanação de determinado assunto e o segundo resume todo o con-
teúdo explanado, na forma de uma relação conclusiva resumitiva, com função 
interacional que pode ser assim representada no modelo da GDF:

ΠM1: [(ΠA1)FUNÇ (ΠA2)FUNÇ ...] 
(M1))FUNÇ ((ΠM2: [(ΠA3)FUNÇ (ΠA4) FUNÇ ...] (M2))FUNÇ

Retomando o trecho do exemplo (09), o Falante B resume, por meio do Mo-
vimento “portanto acha que os seus outros filhos r[...], a respeitam mais?”, toda 
a explanação de A: 

(09) A não. e tratá-los por tu, ainda menos! esta trata. os outros dois não. esta é 
mais atrevida. mas, mas a, mas os outros dois não. e eu nunca lhe dei licença 
de tratar por tu. até o neto agora também que a mãe na[...], trata, o neto 
também trata, o filho dela. mas não gosto porque perdem um bocado do res-
peito. não gosto não, não gosto.

 B portanto acha que os seus outros filhos r[...], a respeitam mais?

Essa mesma função de portanto pode ser observada na ocorrência (25), aqui 
retomada, em que o Participante B, por meio do Movimento “portanto digamos 
que aquela diferença entre a cidade e o campo está-se a esbater”, faz uma con-
clusão que resume toda a explanação feita até então e, na sequência, o Partici-
pante A concorda com a conclusão “absolutamente! acho que sim”:

(10)  A há uma diferença muito pequena porque, pronto, a maioria qu[...], 
qu[...], quase, quase eles todos estão a estudar na cidade, passam pratica-
mente o dia, vêm de manhã vão-se embora já por cinco, seis horas e pronto, 
o tempo que, que passam nas freguesias rurais é para dormir ou

 B hum, hum.
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 A ou, ou, ou estudar, estão fechados dentro de casa, pronto, a diferença é mí-
nima. - pois, porque numa fre[...], freguesia rural, a um jovem que está a 
estudar, oferece poucas coisas, não é,

 B pois. muitas poucas. não deve haver nada até s[...], não s[...], não sei, não 
estou a par disso mas suponho que o, a casa do povo não, o que é que a casa 
do povo deve ter? uma antena parabólica para se ver televisão... de fora e 
pouco mais, sim...

 A e achas que as pessoas nas freguesias veem, eh, programas de televisão de 
f[...], eh, estrangeira?

 B ah, como novidade, eu suponho, eu tenho passado, quando passo assim 
pelas freguesias e olho para as casas do povo vejo sempre uma antena para-
bólica, logo suponho que

  hum, hum.
 A que eles tenham uma antena parabólica e ve[...], e, e devem ver, eh, eu su-

ponho que, por uma questão de curiosidade, pelo menos, eh, mal se pôs a 
antena parabólica devem ter ido lá ver, não?

 B pois! porque as pessoas não percebem
 A sim, sim.
 B depois, não é,
 A às vezes também é um erro, não percebem, eh, algumas percebem, não é,
 B algumas...
 A precisamente esses jovens que estão a estudar percebem, pois...
 B a estudar percebem. exactamente. e por outro lado também, desafios de fu-

tebol, não é,
 A ah, sim, isso então enche tudo, que é casas do povo, cafés, bares... 
 B hum, hum.
 A é, é...
 B portanto digamos que aquela diferença entre a cidade e o campo está-se a 

esbater
 A ah, absolutamente! acho que sim. ma[...], e mais a mais, pronto, jovens, 

eh, sabendo precisamente isso, os jovens do campo querem-se parecer mais 
com os jovens da cidade, apesar de isso não ser nenhuma vantagem, nem 
ser nada de... (PT96:MeioPequeno)

Propõe-se assim nova Função Interacional, a que se denomina Resumo, ca-
racterizada por marcar uma relação de implicação entre uma explanação e a sín-
tese que resulta dessa, cujo esquema pode ser representado na Figura 3.3:
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Figura 3.3 − Esquema da Função Interacional Resumo

Como se pode perceber, o modelo teórico da GDF permite estabelecer uma 
nítida distinção entre os três tipos de relação conclusiva: a relação conclusiva de-
nominada Resumo ocorre entre Movimentos, no Nível Interpessoal; a Con-
clusão, entre Atos Discursivos, também no Nível Interpessoal; por fim, a 
Consequência, entre Conteúdos Proposicionais, no Nível Representacional. 

As propriedades de cada um dos três subtipos de relação conclusiva são des-
critas no próximo capítulo.




