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4
PROPRIEDADES DA RELAÇÃO  
CONCLUSIVA NO PORTUGUÊS

A GDF postula que as regras de um sistema são instrumentos a serviço das 
intenções do Falante, que interage com o Ouvinte, por meio da expressão lin-
guística. O Falante, a fim de atingir seus propósitos comunicativos, organiza a 
expressão linguística da maneira que considera mais adequada, a partir da ava-
liação que faz da informação pragmática do Ouvinte. 

Esse processo, como demonstrado no capítulo anterior, fica muito evidente 
na relação conclusiva, pois o Falante escolhe, dentre três possibilidades, aquela 
que melhor reflete sua intenção de estabelecer uma conclusão, seja no Nível In-
terpessoal, por meio de Movimentos ou Atos Discursivos, seja no Nível Repre-
sentacional, por meio de Conteúdos Proposicionais. Neste capítulo, são 
descritas as propriedades de cada uma dessas possibilidades na língua 
portuguesa.

Um pressuposto da teoria, como já descrito, é a separação entre os pro-
cessos de Formulação (configurações pragmáticas, no Nível Interpessoal, e 
semânticas, no Nível Representacional) e Codificação (configurações mor-
fossintáticas, no Nível Morfossintático, e configurações fonológicas, no 
Nível Fonológico). 

Neste capítulo, a fim de respeitar o modelo descendente da GDF, a análise 
descreverá primeiramente as relações conclusivas que ocorrem no nível e camada 
mais altos, ou seja, a Função Interacional Resumo e a Função Retórica Con-
clusão, para depois tratar da relação conclusiva que ocorre no Nível Representa-
cional, a Função Semântica Consequência. Reflete-se, dessa forma, a ordem das 
ações estratégicas efetuadas pelo Falante na descrição das relações entre as ca-
madas e níveis na relação conclusiva.
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4.1 Propriedades da Função Interacional Resumo

A Função Resumo é exemplificada em (01):

(01 ) A o senhor não se importaria se ela trabalhasse? 
 B olha, eu acho que é, se ela fosse trabalhar fora, ela teria que ganhar muito 

dinheiro. 
 A por quê?
 B por quê?
 A por quê? porque, pensa bem! quanto é que ganha uma empregada? quanto 

é que uma empregada de casa de família quer ganhar hoje em dia?
 B por quê?
 A por quê?
 B vinte mil, não é,
 A mais...
 B pô! vin[...], vinte mil, eu pago à, à primeira que chegar aí
 A está muito mais, Gerson! está trinta, quarenta...
 B então, ela iria ganhar o quê? salário mínimo? vinte e poucos mil cruzeiro. 

e eu iria pagar de empregada trinta e cinco. para quê? para ver a minha 
mulher, na rua, recebendo os cochicho, cantadas, que qual é a garota que 
não recebe uma cantada? qual é a mulher que não recebe uma cantada? 
daqui ao mercado ela recebe trinta cantadas, no mínimo! no mínimo, 
cara! é! sabe, daqui ao mercado, ali, a quinhentos metros, ali...

 A mas o senhor também recebe!
 B eu recebo nada! eu dou as minhas cantadas, se colar, colou; se não colar, 

saio fora. mas o, o negócio é esse, cara! sabe, não, eu...
 A então a preocupação é essa, com as cantadas?
 B não, não é, não é as cantadas. é que ela não vai ganhar o suficiente para co-

brir uma pessoa que fique no lugar do meus fi[...], lugar dela, dentro de 
casa. e não vai criar meus filhos do jeito que, que ela cria, está, e muita coisa 
mais! muitas coisas mais (Bra80:CriarFilhos).

O Nível Interpessoal representa as unidades linguísticas em termos de sua 
função comunicativa, considerando a interação entre Falante e Ouvinte. No caso 
de (01), o Participante A resume uma série de Movimentos anteriores no Movi-
mento “então, a preocupação é essa, com as cantadas?”, por meio do qual esta-
belece a conclusão de que o Participante B se preocupa com as cantadas que a 
mulher irá receber caso ela vá trabalhar, com base na explanação de B sobre os 
motivos pelos quais não quer que a esposa trabalhe.
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A relação se estabelece entre Movimentos, cada um contribuindo autono-
mamente para a interação contínua e possibilitando uma reação do Ouvinte ao 
ato de fala, que assim produz outro Movimento, e assim sucessivamente, como 
postulam Hengeveld e Mackenzie (2008, p.50). 

Também no caso de (02), o próprio Falante resume os Movimentos ante-
riores em um único Movimento: “portanto, quer a s[...], a escola secundária, 
quer o ensino universitário são relativamente tardios”.

(02)  Bom, formada, depende do que você entende por formada, porque, es-
cola secundária, como digo, abriu ess[...], abriu o liceu em mil nove-
centos e dezanove e os s[...], o seminário continua a ser uma escola 
secundária que serviu de formação para muita gente que, que evidente-
mente nunca chegou a ser padre, porque a maioria dos que frequentaram 
o seminário não foram padres, mas ficaram com a sua escolaridade de 
nível secundário. mas eu... acho que, talvez hoje já não se lembrem bem, 
que a primeira instituição de carácter superior, tirando uma vaga escola 
médico-cirúrgica do século dezanove que nunca funcionou para formar 
gente aqui, a primeira instituição de ensino superior foram os Estudos 
Gerais Universitários, que foram em mil novecentos e sessenta e três. esta 
colónia, ao contrário de colónias vizinhas, não teve inst[...], eh, qualquer 
instituição de ensino superior até mil novecentos e sessenta e três. e aí 
eram os Estudos Gerais Universitários de Angola, dependentes da univer-
sidade portuguesa, que em mil novecentos e sessenta e oito se converte em 
Universidade de Luanda, portanto para toda a colónia, tendo as suas, as 
suas dependências, também, eh, no Huambo e no Lubango. mas de qual-
quer forma convém também recordar que há certos cursos que nunca ti-
vemos aqui no período colonial. Direito nunca houve, Arquitectura nunca 
houve, todos os cursos chamados de Letras não tinham licenciatura, ti-
nham apenas nível de bacharelato. Antropologia nunca houve, Sociologia 
nunca houve, eh, Filosofia, se não contarmos com a opção seminário, por-
tanto, que tem, como sabe, Filosofia e Teologia na sua formação, eh, 
nunca houve. quer dizer que não só foi uma universidade tardia, como li-
mitada, e com muitas reservas desde, desde o início, e que [...], e que 
nunca chegou a tomar desenvolvimento pleno antes da independência, 
não é, e que foi feita, criada, sobretudo na altura para satisfazer a grande 
corrente de emigração branca que tinha aumentado muito a população de 
origem europeia na colónia, que começava evidentemente já a reivindicar 
a formação na colónia para os seus filhos. o que não quer dizer que alguns 
angolanos, das mais variadas origens, não tenham também apanhado já 
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esses estudos universitários. mas, é bom termos a percepção que o ensino 
universitário em Angola aparece muito tarde. e estou a comparar com as 
outras colónias africanas, não estou a querer comparar com mais nada. 
portanto, quer a s[...], a escola secundária, quer o ensino universitário são 
relativamente tardios. é uma caracterização, infelizmente, nossa, do nosso 
passado, como colónia, nós e as outras colónias portuguesas, um atraso 
grande no domínio educacional. e os números são muito elucidativos, eh, 
quando se compara os números do ano setenta, setenta e três, com, por 
exemplo, os números de setenta e sete, percebe-se o que foi a explosão es-
colar pós-independência, pode-se mesmo dizer explosão escolar pós-in-
dependência, que realmente os dados mostram (Ang97:EnsinoAngola). 

Uma diferença entre essas duas ocorrências de Função Conclusiva Resumo 
é a Ilocução do Ato Discursivo do Movimento que introduz a conclusão: Inter-
rogativa, em (01), e Declarativa, em (02). Casos como (01), no corpus, ficaram 
restritos às situações em que o Participante B estabelece uma conclusão a partir 
do Movimento expresso por A, e, numa tentativa de não ser categórico (afinal, 
pode ser que a conclusão não esteja autorizada ou não seja a intenção do Partici-
pante A), usa esse tipo de Ilocução para confirmar se a conclusão está correta, e, 
dessa forma, proteger sua face. Goffman (1967) relaciona a proteção de face com 
valores sociais positivos que uma pessoa alega de si mesma durante o processo 
de interação, como uma imagem que favorece sua aprovação social. Funciona 
como estratégia de defesa de sua conduta ou opinião. Por meio de expedientes como 
esse, o Falante evita ser mal interpretado. Já em (02), com a Ilocução Declarativa, 
o Falante simplesmente expressa uma conclusão com base em suas próprias con-
siderações, não vendo necessidade de usar mecanismos de proteção de face como 
no caso anterior.

Também com o propósito de proteger sua face, em (03), aqui retomada, o 
Falante usa a expressão digamos, como forma de mitigar sua conclusão de que as 
diferenças entre campo e cidade estão desaparecendo:

(03) 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 mínima.
 B pois, porque numa fre[...], freguesia rural, a um jovem que está a estudar, 

oferece poucas coisas, não é,
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 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...
 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 es-

bater...
 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).

Após discutir sobre as diferenças e semelhanças entre a vida na cidade e a vida no 
campo, o Participante A formula a conclusão “portanto digamos que aquela dife-
rença entre a cidade e o campo está-se a esbater...”, mas modaliza sua afirmação por 
meio da forma digamos, para demonstrar que faz uma suposição a respeito da infor-
mação dada por A, evitando assim ser interpretado como inconveniente. 

O mesmo mecanismo linguístico pode ser observado (04), em que o Partici-
pante B encerra o Movimento com o Ato Interativo “não é?”:
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(04) 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. 
 A eu tenho dois filhos jovens 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)

A presença de Atos Interativos é um traço que marca o final de um Movi-
mento e é uma marca na Função Interacional Resumo, já que ocorrem, na 
maioria dos casos, Atos Interativos ao final do Movimento. A intenção do Parti-
cipante B, nesses casos, é a de verificar se o Participante A concorda com a con-
clusão. Além disso, o Participante usa o verbo sugere, também para atenuar sua 
afirmação.

Esses Atos que compõem a relação conclusiva correspondem, no Nível Re-
presentacional, a Conteúdos Proposicionais, como no caso de (04), em que o 
verbo sugere indica tratar-se de uma construção mental do Falante, já que revela 
sua atitude proposicional em relação ao evento.

Morfossintaticamente, o Movimento com a Função Resumo se relaciona de 
forma independente do anterior. Cada Movimento tem sua autonomia sintática, 
sendo um encadeado após o outro sem dependência estrutural. Na ocorrência 
(04), por exemplo, o Movimento “então isso sugere que não devem ser aqueles 
grandes lustres de muita luz, não é?” não depende do Movimento anterior, do 
ponto de vista sintático, mas o toma, pragmaticamente, como suporte para esta-
belecer o resumo. 

Como observado no capítulo anterior, a relação entre os Movimentos na re-
lação conclusiva é codificada morfossintaticamente pelas formas portanto e então. 
Esses dois elementos são unidades gramaticais, visto que não podem ser modificados 
por elementos como “muito” ou clivados, como em (03a) e (03b), respectivamente:

(03a)  muito portanto digamos que aquela diferença entre a cidade e o campo 
está-se a esbater.

(03b)  é portanto que digamos que aquela diferença entre a cidade e o campo 
está-se a esbater.



A RELAÇÃO CONCLUSIVA NA LÍNGUA PORTUGUESA 91

Além disso, a ordenação dos dois Movimentos é iconicamente motivada, já que 
o Movimento que expressa conclusão ocorre depois do Movimento que lhe dá su-
porte: um resumo pode ser feito somente depois de uma explanação. Veja-se a ocor-
rência (05), em que a conclusão do próprio Participante A, “portanto, o Camilo, para 
mim é um ho[...], um ser falhado, na parte do lar”, na forma de um resumo, só pode 
ser estabelecida a partir de toda a explanação dos Movimentos anteriores:

(05)  A eu, o Camilo, admiro o Camilo e bato-lhe palmas, na parte literária.
  A na parte literária.
 A na parte conjugal, marido e esposa, não gosto. não gosto, porque ele foi 

r[...], roubar uma mulher com quem vivia com outro marido. agora se a 
mulher fosse viúva, que ele esperasse que morresse o Manuel Pinheiro 
Alves como morreu muito cedo, e ele aguardasse - com certa incerteza, é 
claro - mas que aguardasse e que se unisse a ela, eu já não condenava. 
porque ela já era livre. agora ir buscar a mulher ao seio conjugal de outro 
homem que a amava, ou não saberia amar melhor, mas ele amava-a, já por 
isso casou com ela, eu acho que Camilo cometeu um grande erro. como 
ainda hoje muitos con[...], casais o fazem. casou a dona Ana Plácido com 
um homem que não, não tinha, eh, carinhos, que não sabia olhar para ela 
com olhos benévolos, olhos de, de, de amor, olhos de, de reverência até. 
mas, era o marido dela. ela tinha que ver isso antes de casar com ele. entrou 
na poça que gostava dele, então foi, gostou do dinheiro dele?

 A ninguém sabe como é que isso foi.
 A ah, mas i[...], isso... é mau.
 A pode ter sido casada porque os pais a induziram a isso.
 A sim. há casos desses. que é o, é o caso do “Amor de Perdição” com Teresa
 A hum, hum, hum.
 A a Teresinha
 A a Teresa e s[...]
 A com o primo
 A com um primo. há casos desses, mas, se há casos desses ela tinha que re-

provar os pais que a meteram nesse sarilho, e nunca o marido. o marido apenas 
foi saboreá-la porque gostava dela, dentro do matrimónio. eu penso assim.

 A hum, hum.
 A portanto, o Camilo, para mim é um ho[...], um ser falhado, na parte do 

lar. é um grande homem na parte das letras, porque deu vida a muitas no-
velas, a muitos contos, a muitas histórias que andavam por aí, eh, apagadas, 
aqui no Minho, e não só, mas aqui sobretudo, na parte... minhota, e ele 
deu-lhe vida. com personagens, avivou, impregnou certos movimentos 
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que a literatura alcançou outro tom que enriquece o património nacional 
das letras, suponho eu (PT97: AmoresCamilo).

Nota-se que o Falante descreve todo o comportamento de Camilo para de-
pois então colocar, resumidamente, sua conclusão de que “portanto, o Camilo, 
para mim é um ho[...], um ser falhado, na parte do lar”.

No Nível Fonológico, a Função Resumo ocorre na camada do Enunciado 
Fonológico1. Como observado, a GDF prevê uma relação estreita entre os níveis 
Interpessoal e Fonológico: os Movimentos correspondem, na maioria das vezes, 
a Enunciados Fonológicos. O exemplo (06), aqui retomado, mostra um caso de 
Função Resumo, que ocorre entre Movimentos: 

(06) 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 res-
peito. 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)

Nesse exemplo, a conclusão “portanto acha que os seus outros filhos r[...], 
a respeitam mais?”, que resume toda a explanação do Participante A constitui 
um Movimento no Nível Interpessoal. No Nível Fonológico, esse Movimento 
corresponde a um Enunciado Fonológico. A unidade com a conjunção apresenta 
fronteiras precedentes bem definidas, delimitadas por pausa longa e contorno 
final descendente, expressando fechamento, como mostra a Figura 4.1, obtida 
pela aplicação do software Praat. 

1. Como mostram os estudos de Hirst e Di Cristo (1998) e Anttila (2007), os contextos interno 
(do indivíduo, como a velocidade de fala, o gênero, o estilo) e externo (dimensão do constituinte 
prosódico, estrutura da sílaba) provocam uma gama de variações fonológicas que torna um de-
safio a tarefa de categorizar binariamente as estruturas fonológicas. Dessa forma, trata-se aqui 
das tendências que ocorrem no Nível Fonológico e explicam-se mais pormenorizadamente as 
exceções às generalizações que foram observadas. 
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Percebe-se nitidamente que a unidade que contém portanto forma um Enun-
ciado Fonológico, demarcado por pausas longas e operador de queda global:

Figura 4.1 − Limites de Movimentos de A e B na Função Retórica Resumo 

A figura mostra como o Enunciado Fonológico foi encerrado por A, fato 
perceptível pela produção de uma pausa longa, com duração de mais de um se-
gundo, o que abriu espaço para a produção de um novo Enunciado Fonológico 
por B. O constituinte fonológico que contém a conclusão “portanto acha que os 
seus outros filhos r[...], a respeitam mais?” revela um contorno entoacional mar-
cado por pausas longas antecedentes e precedentes, além de tom global de queda 
brusca ao final do enunciado em sua totalidade. 

Em todos os casos, independentemente de o Movimento que contém a con-
clusão ser expresso pelo próprio Participante ou pelo outro, na Função Resumo, 
a codificação fonológica ocorre na camada do Enunciado Fonológico, em estreita 
relação com o Nível Interpessoal.
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4.2 Propriedades da Função Retórica Conclusão

Retome-se a ocorrência (07), que exemplifica um caso de Função Retórica 
Conclusão: 

(07) 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. 

 A pois. sabe uma coisa que eu acho curiosa, o, os indonésios viveram quatro-
centos e cinquenta, os indonésios não, os timorenses (TL99:IdentidadePovo).

Essa relação, como já descrito, ocorre entre Atos Discursivos, que, por sua 
vez, compõem o Movimento. O Ato Discursivo é um constituinte do Movimento 
e é a menor unidade do comportamento comunicativo. Na ocorrência (07), o Fa-
lante expressa a conclusão por meio do Ato Subsidiário “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”.

O Ato Discursivo caracteriza-se por ter sua própria ilocução e seu próprio 
contorno entonacional. O final dessas duas unidades é marcado por meios pro-
sódicos, como a pausa, que, apesar de não ser um elemento da gramática, é indi-
retamente afetada por ela. Internamente, têm suas delimitações asseguradas 
fonologicamente por operadores de subida (r) e de queda (f). Essas duas uni-
dades linguísticas são fundamentais para compreensão da relação conclusiva. 
Descreve-se aqui a Ilocução de dois Atos que compõem a Função Retórica Con-
clusão, enquanto o contorno prosódico será tratado no Nível Fonológico. 

Na Função Conclusão, a Ilocução do Ato que expressa a premissa deve ser, em 
todos os casos, declarativa, já que, como afirmam Lopes et al. (2001), a premissa ex-
pressa é sempre uma certeza do Falante, funcionando como evidência que legitima a 
asserção da conclusão: é porque sabe P que o Falante deduz Q. As autoras consi-
deram que a conclusão obtida a partir da premissa também deve ter Ilocução Decla-
rativa, já que o Falante expressa uma conclusão com base em uma inferência.
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De fato, no corpus, o Ato que exprime a premissa tem sempre Ilocução Declara-
tiva. O Ato que contém a conclusão, no entanto, além da Ilocução Declarativa, em 
sua maioria, pode ter também Ilocução Admoestativa2, como em (08), aqui retomado: 

(08) 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.
  A portanto, eles que não venham com essas desculpas. agora o que eles deviam 

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).

Em (08), o Falante, ao estabelecer uma conclusão baseada em uma pre-
missa (“eles ganham em um ano mais dinheiro do que os operários ganham a 
vida toda; quem ganha bem, não deve reclamar, portanto não deve dar des-
culpas”), expressa, por meio de uma Ilocução Admoestativa, sua intenção de 
chamar a atenção dos jogadores que justificam venderem-se por causa do 
curto período que podem trabalhar e ganhar dinheiro. Casos assim consti-
tuem minoria no corpus, mas mostram uma possibilidade até então não men-
cionada pelos estudos mais recentes. Efetivamente, o Ato que contém a 
premissa deve ter Ilocução Declarativa, mas o Ato que contém a Conclusão 
pode ter outras Ilocuções.

Assim como na Função Resumo, o Ato que contém a conclusão corres-
ponde, no Nível Representacional, a um Contéudo Proposicional, como mostra 
(07), em que “portanto nós, mesmo que a Indonésia construísse em Timor pré-
dios com, bom, de ouro, de platina, nós nunca que iríamos vender a nossa liber-
dade e a nossa independência” explicita a atitude proposicional do Falante em 
relação ao conteúdo.

2.  Na Ilocução Admoestativa, o Falante repreende/adverte o Ouvinte por realizar a situação evo-
cada pelo Conteúdo.
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Morfossintaticamente, assim como na Função Resumo, a Função Con-
clusão, formulada no Nível Interpessoal, é codificada morfossintaticamente 
pelas conjunções gramaticais portanto e então na língua portuguesa. 

Ainda no Nível Morfossintático, cada Ato Discursivo corresponde a uma 
Oração, e as duas Orações que compõem a relação conclusiva formam uma única 
Expressão Linguística. Como observado, em uma Expressão Linguística, as 
Orações podem combinar-se de diferentes maneiras: mutuamente dependentes 
(Equiordenação); apenas uma unidade dependente (Cossubordinação) ou duas 
unidades dependentes (Coordenação).

A maioria dos gramáticos considera que a relação conclusiva é um caso de 
Coordenação, ou seja, as Orações que compõem a Expressão Linguística são in-
dependentes, sem que uma seja constituinte da outra. Essa classificação é confir-
mada neste trabalho, como se pode observar na ocorrência (09), retomada aqui, 
um exemplo de Função Conclusão:

(09) 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?
 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.
 B eh, é também cansativo, não é,
 B bastante. em Janeiro descansa-se.

A Expressão Linguística “diz que vende artigos de... decoração. deco-
ração. portanto esta época agora é uma época de grande ocupação para si” é 
formada por duas Orações morfossintaticamente independentes. Nessa Ex-
pressão Linguística, as Orações 1 e 2 encontram-se relacionadas: a primeira, 
uma oração independente, e a segunda, que contém a conclusão, também in-
dependente da primeira, configurando, assim, um caso de Coordenação. No 
entanto, pragmaticamente, há dependência da segunda oração, que toma a 
primeira como base, o que explica a oscilação na classificação da relação con-
clusiva e o motivo de alguns autores afirmarem haver dependência semân-
tica, mas não sintática. Postula-se aqui que seja uma dependência pragmática, 
ligada à intenção do Falante de apresentar premissas que encaminham para 
uma conclusão.

Da mesma forma que na Função Resumo, quanto à ordenação dos 
constituintes morfossintáticos, a unidade linguística que contém a con-
clusão é sempre posposta, obedecendo também ao princípio de iconicidade: 
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a Conclusão é precedida por uma premissa, como se verifica em (09), caso 
em que o Falante só pode concluir que “a época é de grande ocupação” em 
razão de ter, primeiramente, expresso a premissa “você vende artigos de 
decoração”. 

No Nível Fonológico, a relação conclusiva ocorre entre Frases Entona-
cionais, que correspondem a Atos Discursivos no Nível Interpessoal e a Ora-
ções no Nível Morfossintático, mostrando o alinhamento desses níveis. Entre 
as Frases Entoacionais, na maioria das vezes, há mudanças prosódicas 
bruscas como as que marcam a relação entre Enunciados Fonológicos, mas 
que se diferenciam desses casos pelo fato de haver, na fronteira entre as essas 
frases, um operador de subida global (f), formando uma curva entoacional 
ascendente que expressa que o Falante não encerrou um Movimento, como 
mostra a Figura 4.2, referente à ocorrência (08):

Figura 4.2 − Frases Entonacionais em Função Retórica Conclusão: presença de pausa nas 
fronteiras

Ao final da Frase Fonológica “há operários que não ganham em toda vida”, 
ocorre uma pausa de duração média, mas o contorno entoacional é ascendente, 
indicando que o Falante não irá interromper o Movimento. Esse é o padrão fono-
lógico predominante na Função Retórica Conclusão.
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No entanto, existem casos em que não há pausa delimitando as fronteiras, 
como mostram a ocorrência que contém um trecho de (10) e a respectiva imagem 
acústica na Figura 4.3:

(10) A mas mesmo assim, como a classificação - que eu acho correcto que a classi-

ficação final entra com a média das frequências.

  B mas a frequência, essa nota da frequência é dada p[...], na então, no sítio onde 

eles frequentaram. portanto automaticamente está viciada.

  A pois está (PT95:VidaEstudante).

 

Figura 4.3 − Frases Entonacionais na Função Conclusão: ausência de pausa nas fronteiras

Nesse caso, entre as duas Frases Entonacionais [essa nota da frequência é 
dada p[...], na então no sítio onde eles frequentaram] e [portanto automati-
camente está viciada], não há mudança brusca no limite entre as Frases En-
toacionais, mas uma fronteira com tom de continuidade que indica o final do 
contorno na primeira Frase. Assim, essas duas unidades linguísticas encon-
tram-se integradas fonologicamente pela presença do tom de continuidade. 
Cada Ato tem seu contorno entonacional e a primeira Frase termina com 
operador global de subida na fronteira e tom de continuidade, com mudança 
na tessitura. Anttila (2007) alega que fatores internos, como velocidade de 
voz, estilo, atitude do Falante etc., podem provocar a variação no Nível Fo-
nológico, o que parece ser o caso da Falante dessa ocorrência, que se mostra 
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bastante irritada com a situação que descreve e aumenta a velocidade da fala 
durante alguns pontos do inquérito.

Para melhor explicitar essa discussão, é necessário tratar da pausa, elemento 
fonético, e da entoação, elemento fonológico. O Componente de Saída traduz a 
informação digital (em número limitado, definida de forma opositiva) em forma 
analógica (em quantidade variável). Como descrito, as estruturas nos níveis In-
terpessoal, Representacional e Morfossintático são traduzidas em estruturas fo-
nológicas no Nível Fonológico, que, por sua vez, são traduzidas foneticamente 
no Componente de Saída em frequência dos formantes, intensidade, duração e 
características espectrais. Um fato fonético de duração é a pausa que delimita 
Enunciados e Frases Entonacionais. 

Cruttenden (1986) considera que a pausa é um fenômeno do sistema lin-
guístico que pode instaurar significação, ao apontar os limites de um constituinte 
em uma unidade discursiva. Funciona, dessa forma, como pista daquilo que o 
Falante pretende que se compreenda, por exemplo, a junção ou separação entre 
constituintes, como em (11), com marcações de Frases Entonacionais (IP) e 
Enunciados Fonológicos (U) apenas para fins de ilustração:

(11)  [[o fundo da piscina deu defeito]IP [tiveram que esvaziar] IP [e pi... e 
pintar] IP [e limpar]IP]U [[aí perceberam que estava toda quebrada] IP 
[então resolveram tirar] IP [porque a piscina natural é toda de pedra] IP]
U [[então resolveram tirar aquelas pedras e botar um cimento]IP]U 
[[quando começaram a a tirar a parte a parte externa] IP [começaram a 
perceber que tinham mais pedras para dentro] IP [todas eh manuseadas] 
IP]U(Bra- Fazenda)

Nesse caso, há repetição parcial da estrutura sintática que contém então, mas 
se diferencia no tocante à prosódia, especificamente quanto à pausa e ao tom de 
fronteira. Na primeira ocorrência, então relaciona duas Frases Entoacionais, 
sendo a fronteira marcada por pausa breve e o final da primeira IP com tom de 
fronteira ascendente localizada na última palavra, indicado continuidade; na se-
gunda, então inicia novo Enunciado, precedido de pausa mais longa; o primeiro 
Enunciado apresenta queda profunda na última palavra, com tom final de fron-
teira, indicando encerramento. 

Cagliari (1993) considera que, ao produzir determinadas pausas e tons de 
fronteira, o falante constrói um grupo entonacional como uma ordem signifi-
cante em seu dizer, com pistas do que pretende que seu ouvinte compreenda. 
Dessa forma, no exemplo anterior, o Falante intenciona que o Ouvinte per-
ceba que ele pretende vincular de forma prosodicamente integrada os Atos “aí 
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perceberam que estava toda quebrada” e “então resolveram tirar”; por outro 
lado, quanto aos Atos “porque a piscina natural é toda de pedra” e “então re-
solveram tirar aquelas pedras e botar um cimento”, o Falante separa prosodi-
camente os constituintes, por meio de pausa mais longa. Desse modo, a 
organização prosódica dos constituintes revela que o uso de fenômenos acús-
ticos reflete intenções comunicativas, assim como estruturas semânticas e 
morfossintáticas. 

Silva (2002) também apresenta argumentação que corrobora Cruttenden 
(op. cit.), ao afirmar que, em determinadas estruturas, o Falante realiza pausas 
para criar grupos entonacionais com o objetivo de pôr em destaque unidades de 
informação, por exemplo, o caso de adjuntos adverbiais que constituem uma 
Frase Entoacional. Essa delimitação marcada pela pausa não ocorre em qual-
quer ponto dos constituintes, mas em lugares previstos, em consonância com a 
hipótese de Cruttenden; caso contrário, poderiam soar como ponto de hesi-
tação. De acordo com a GDF, o Ouvinte, tendo em vista que usa seus conhe-
cimentos linguísticos, não interpretará as pausas mais longas como hesitações 
(Hayes, 1989, p.219, apud Hengeveld; Mackenzie, 2008) e fará a interpre-
tação adequada.

Tenani (2002) afirma que a pausa é delimitadora de constituintes, porém 
não necessariamente. Segundo a autora, quando não se tem a pausa entre as 
Frases Entonacionais, por exemplo, a delimitação pode se realizar por meio da 
mudança de tessitura ou ainda pela queda ou subida brusca e profunda da Fre-
quência Fundamental em relação à linha de base da altura utilizada pelo falante. 
Dessa forma, essas duas possibilidades prosódicas podem delimitar as unidades 
linguísticas que formam a oração com a Função Conclusão, pois os dados re-
velam que pode ou não haver uma pausa média ou curta.

Assim como a GDF propõe, a caracterização da entoação é considerada por 
vários autores como importante para a determinação de domínios prosódicos no 
português (Frota, 2000; Frota; Vigário, 2000; Tenani, 2002). 

Vários podem ser os correlatos indicativos de fronteira prosódica, como o 
alongamento silábico pré-fronteira, o movimento tonal e a pausa, a depender da 
língua em análise (Nespor; Vogel, 1986; Frota; Vigário, 2000; Tenani, 2002). 
Cooper e Paccia-Cooper (1980), considerando a escala prosódica de Nespor e 
Vogel (1986), afirmam que, quanto mais alto o constituinte em dada hierarquia, 
mais robustas serão as pistas que delimitam suas fronteiras. 

Ao comparar as Funções Resumo e Conclusão, verifica-se este fato: na 
primeira, a relação conclusiva que se realiza entre Movimentos no Nível In-
terpessoal, há mais fenômenos prosódicos nas fronteiras dos constituintes 
(pausa longa, alongamento de sílabas, mudança brusca na tessitura), enquanto 
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na segunda, que ocorre também no Nível Interpessoal, mas na camada dos 
Atos Discursivos, as pausas são mais curtas e a mudança na tessitura é mais 
suave3, evidenciando a presença de pistas mais robustas para a Função que 
está na camada mais alta.

Dessa forma, a codificação fonológica é responsável por marcar prosodi-
camente as fronteiras dos constituintes, exprimindo um reflexo da formu-
lação na codificação, no caso, nas camadas do Enunciado Fonológico e da 
Frase Entonacional. 

A respeito do contorno entonacional dos Atos Discursivos, Hannay e 
Kroon (2005, p.99) discutem a não correspondência exata entre Atos Discur-
sivos e unidades sintáticas e propõem a relação entre Atos Discursivos e uni-
dades prosódicas/ortográficas. Resumidamente, o que os autores mostram é 
que há determinadas construções, como em (12) e (13), que podem ser seg-
mentadas de forma diferente consoante se aplica uma análise sintática ou a 
análise a partir de Atos. Como afirmam os autores, ocorre uma ruptura da es-
trutura gramatical da oração, com segmentações inesperadas, do ponto de 
vista sintático, como mostram os exemplos. 

(12)  Last year I was robbed # by a six year old.
  No ano passado eu fui roubado # por uma criança de seis anos. (Hannay; 

Kroon, 2005, p.100)
(13)  He killed his wife. With a knife.
  Ele matou sua esposa. Com uma faca. (Hannay; Kroon, 2005, p.100)

Para eles, ambas as estruturas constituem uma oração, mas são registradas 
como duas unidades separadas no discurso, formando, assim, dois Atos, fato 
perceptível a partir da informação prosódica de pausa (#), em (12), ou pela pon-
tuação em (13), o que leva os autores a concluírem que há correspondência mais 
estreita entre estrutura prosódica/ortográfica e a estrutura do Ato do que entre 
a estrutura sintática e a estrutura do Ato.

Uma distinção interessante que os autores propõem é entre atos concei-
tuais, que atuam como ideias ou como argumentos, e atos estratégicos, que 
são estratégias comunicativas, tipos diferentes de organização do discurso, 

3.  Para Hengeveld e Mackenzie (2008), são elementos gramaticais apenas os aspectos fonológicos 
(operadores de queda e altura); os aspectos fonéticos (frequência fundamental e pausa) consti-
tuem elementos do Componente de Saída, estando, portanto, fora da gramática. Assim, o que 
caracteriza a delimitação das camadas são os operadores de subida ou queda, realizados nas 
fronteiras entre Enunciados ou Frases Entonacionais, porém os demais aspectos são indireta-
mente afetados pela gramática, sendo então validados na análise.
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correspondentes a dois módulos diferentes em modelos funcionalistas 
(Hannay; Kroon, 2005, p.103). 

Os Atos, como estratégias usadas pelo Falante, podem ser planejados para 
atingir propósitos comunicativos. Segundo os autores, nesse planejamento pode-
-se optar por apresentar uma ideia em uma etapa ou mais, como em (12) e (13), 
marcadas as separações por meio prosódico ou pontuação. Pretendem mostrar 
que não há isomorfia entre sintaxe e entonação, e assim afirmam que, no dis-
curso da língua inglesa, a organização estratégica do Ato é mais fortemente refle-
tida na prosódia do que na estrutura sintática. 

O Falante expressa prosodicamente a conclusão em uma Frase Entona-
cional, na maioria dos casos, como em (10), aqui retomada:

(10) A mas mesmo assim, como a classificação – que eu acho correcto que a classi-
ficação final entra com a média das frequências.

 B claro.
 A mas a frequência, essa nota da frequência é dada p[...], na então, no sítio onde 

eles frequentaram. portanto automaticamente está viciada.
 B pois está (PT95:VidaEstudante). 

A Frase Entonacional com a conclusão [portanto automaticamente está viciada] 
corresponde, no Nível Interpessoal, a um único Ato Discursivo, já que o tom final de 
fronteira só ocorre no encerramento do Ato. Entre portanto e o elemento subsequente 
não há pausa. A Figura 4.4 permite visualizar essas propriedades. 

Observa-se que não há separação prosódica entre a conjunção e o elemento 
subsequente, já que a adjacência vocálica de [u], ao final de portanto, e [a], no 
início de automaticamente, provoca ditongação4 nas fronteiras desses dois ele-
mentos, o que indica a juntura entre os elementos adjacentes: ([puɾtɐ͂tu-
automaticamente]. A realização fonética de portanto nesse caso é [puɾtɐ͂tu], sem 
redução de massa fônica. 

Essa é a estrutura fonológica padrão da unidade que introduz a Função 
Conclusão. No entanto, há ocorrências de Função Conclusão com configuração 
prosódica diferente, como em (08), retomada:

(08) 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-

4. Em estudos do português europeu, Frota (2009) e Vigário (2010) afirmam que esse tipo de fe-
nômeno demonstra a formação dos constituintes de uma Frase Entoacional.
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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.
  A portanto, eles que não venham com essas desculpas. agora o que eles deviam 

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).

Nesse caso, há dois Atos (A1: “portanto” e A2: “eles que não venham com essas 
desculpas”) em que o primeiro é formado apenas pela conjunção portanto, com-
pondo, no Nível Fonológico, uma Frase Entoacional, com seu próprio contorno en-
toacional e tom de fronteira de continuidade. A Frase Entoacional [portanto] é 
marcada por alongamento silábico, o que a torna extensa em relação à outra Frase 
Entonacional, apesar de ser constituída de uma única Palavra Fonológica, como 
mostram as figuras a seguir. Há que se destacar que a realização fonética sem qual-
quer redução indica, mais uma vez, o destaque prosódico dessa unidade linguística. 
As figuras mostram a realização prosódica do trecho “portanto, eles que não venham 
com essas desculpas”.  A  Figura 4.4 mostra a duração de cada Frase Entonacional 
(“portanto” e “eles que não venham como essa desculpa”) e da pausa que as separa: 

 

Figura 4.4 − Duração das pausas entre Frases Entonacionais na Função Conclusão
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Observa-se que a primeira Frase Entonacional, apesar de composta por 
apenas um Sintagma Fonológico, tem duração muito próxima da Frase seguinte, 
composta por um número maior de Sintagmas. Essa organização prosódica dá à 
Frase Entonacional com portanto o mesmo estatuto da Frase Entoacional seguinte. 
Pragmaticamente, pode-se explicar esse fato pela intenção do Falante de querer 
atribuir a esse constituinte um papel específico: enfatizar claramente que irá 
fazer uma conclusão a partir do que disse anteriormente, de forma a chamar a 
atenção do ouvinte para o conteúdo que será declarado. 

Casos assim mostram a não isomorfia entre Atos e Frase Entonacional. 
A codificação fonológica interpretará esse estatuto dado à conjunção como 
instrução para dar contorno entonacional próprio, possibilitando a produção 
de duas Frases Entonacionais: a que contém a conjunção deve ter contorno 
ascendente, e a seguinte, contorno descendente, com operador de queda. 

Segundo a análise de Nespor e Vogel (1986)5, as regras básicas de formulação 
baseiam-se no fato de que a Frase Entonacional é o domínio de um contorno en-
toacional cujas fronteiras coincidem com a posição na qual as pausas podem ser 
introduzidas (Nespor; Vogel 1986, p.188), ponto de vista adotado pela GDF. 
Frotta (2000) considera que há várias estruturas sintáticas que coincidem com a 
formação de Frases Entonacionais, independentes, no caso de elementos estrutu-
ralmente externos à frase, como estruturas parentéticas, orações explicativas, voca-
tivos e tags, caso em que não se enquadra a relação conclusiva. Excetuando esses 
casos, a autora afirma que Frases Entonacionais longas tendem a ser divididas, e 
Frases Entonacionais pequenas podem formar um domínio com outra Frase Ento-
nacional adjacente (Frota, 2000). Frota e Vigário (2003, p.172) assinalam que, além 
disso, uma velocidade de fala mais rápida não favorece a divisão. 

Como o Falante, nesse caso, faz uma longa pausa antes da Frase Entona-
cional [portanto], é possível que a relação se dê entre três Frases Entonacionais: 
(i) [a produção de “mas esse”, “com essa”, “essa passagem que eles têm”, “só 
num ano que eles estivessem a ganhar”, “há operários que não ganham em toda a 
vida”], (ii) [“portanto”] e (iii) [“eles que não venham com essas desculpas”], for-
mando, assim, um Enunciado Fonológico. 

Hannay e Kroon (2005), a respeito de formação de unidades prosódicas, assim 
como previsto por Selkirk (1984), admitem que uma unidade entoacional pode ser 
segmentada por causa de fatores como a extensão do constituinte, porém consi-

5.  Na teoria de Nespor e Vogel (1986), as nomenclaturas e as siglas usadas são diferentes das ado-
tadas pela GDF: a GDF usa Enunciados Fonológicos (U) e Frases Entoacionais (IP), enquanto 
as autoras utilizam Enunciados Fonológicos (U) e Sintagmas Entoacionais (I). Adotamos aqui 
a terminologia da GDF.
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deram que é uma decisão do Falante separar um Ato, independentemente de fa-
tores fonológicos, e que a intenção do Falante seria mostrar o que está em foco no 
momento da produção do texto. Para eles, o Falante aciona um padrão entoacional 
que, organizado em duas estruturas, promove sentido diferente daquele apresen-
tado em uma etapa, de forma integrada. Assim, o Falante intensifica a função do 
elemento destacado prosodicamente, no caso do exemplo (08), o Ato formado 
por portanto. 

Dessa forma, o elemento que fica separado prosodicamente ganha destaque 
no que tange ao restante do enunciado, equiparando o elemento destacado ao 
seguinte, conseguindo atrair a atenção do ouvinte para o elemento específico e 
preparando-o para o que vem posteriormente. 

Casos assim constituíram exceção no corpus, mas servem para evidenciar 
como intenções comunicativas formuladas no Nível Interpessoal são refletidas 
no Nível Fonológico.

4.3 Propriedades da Função Semântica Consequência

Como descrito no capítulo anterior, o subtipo de relação conclusiva Função 
Semântica Consequência ocorre no Nível Representacional, na camada do Con-
teúdo Proposicional. O Nível Representacional trata das unidades linguísticas 
em termos de sua categoria semântica, tanto no que diz respeito ao modo 
como a língua se relaciona com o mundo extralinguístico quanto aos signifi-
cados de unidades lexicais e unidades complexas. O Conteúdo Proposicional, 
como observado, é um construto mental (crenças, desejos) que pode se carac-
terizar 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). 

Considere-se o exemplo (14), a seguir:

(14)  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 atualmente 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).

No Nível Interpessoal, há dois Atos relacionados: “mas essa sede atualmente 
é tida como mal-assombrada” e “então [...] nós não temos muita vontade de ficar 
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nela”. No entanto, como já demonstrado, a relação não se estabelece entre os 
Atos, mas entre os Conteúdos Proposicionais “ser tida como mal assombrada” e 
“não ter vontade de ficar nela”. Os dois Atos correspondem a dois Conteúdos 
Proposicionais, no Nível Representacional, e é entre os dois que o Falante estabe-
lece a relação semântica.

Uma propriedade dessa Função é que, contrariamente às anteriores, não 
ocorrem Atos Interativos após a oração que expressa a consequência, pois, 
ao estabelecer a relação entre Conteúdos Proposicionais considerados ver-
dadeiros, o Falante exclui a possibilidade de questionamentos por parte do 
Ouvinte. Por vezes, seguem expressões que correspondem a Modificadores 
que asseveram a informação dada, como em (12), em que o Ato Discursivo 
“isso é evidente” mostra que o Falante não tem dúvida alguma da relação 
conclusiva que ele estabelece entre as duas orações, por isso dispensa a con-
firmação do Ouvinte.

Morfossintaticamente, assim como nos demais subtipos de relação conclu-
siva, a Função Consequência é codificada pelas conjunções portanto e então. 
Além disso, assim como na Função Conclusão, ocorre na camada da Expressão 
Linguística. Cada um dos Conteúdos Proposicionais correspondem, no Nível 
Morfossintático, a uma Oração, e as duas Orações compõem a Expressão Lin-
guística, sendo a segunda dependente da primeira. 

Na Expressão Linguística, a primeira Oração é morfossintaticamente inde-
pendente, mas a segunda não, como mostra (15):

(15) A  eh, havia aqui uma base... alemã, não era?
  B  sim, a base, eh, número onze. 
  A hum, hum.
  B agora 
  A e acabou?
 B acabou. agora é portuguesa.
 A hum, hum.
 B é... sim.
 A e isso trouxe, acha que isso trouxe uma grande, o que é que essa base, dava 

alguma vida especial a Beja?
 A 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).
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A Oração 1 (“que eles eram muito cuidadosos”) e a Oração 2 (“portanto 
tinham tudo impecável”) encontram-se relacionadas, a primeira de forma 
independente, e a segunda, dependente da primeira, configurando, assim, 
um caso de Cossubordinação, com dependência unilateral da oração conclu-
siva, que, por si só, não forma uma unidade linguística completa. Como se 
percebe, esse fato pode explicar a oscilação na classificação da relação con-
clusiva quanto aos processos de articulação textual, visto que, no caso da 
Função Conclusão, há o processo de Coordenação, com duas orações inde-
pendentes, enquanto na Função Consequência trata-se de Cossubordinação, 
com dependência unilateral. 

Na Função Consequência, assim como nas demais aqui tratadas, a unidade 
linguística com a conclusão está sempre posposta, em consonância com o princípio 
de iconicidade: a Consequência segue a causa. No exemplo (13), o fato de os ale-
mães terem tudo impecável é a consequência de eles serem muito cuidadosos. 

No Nível Fonológico, a Função Consequência ocorre entre Frases Entona-
cionais, que correspondem a Atos no Nível Interpessoal e a Orações no Nível 
Morfossintático, novamente mostrando o alinhamento desses níveis. 

De forma semelhante à Função Conclusão, a Função Consequência não 
apresenta mudanças bruscas nas fronteiras entre as Frases Entoacionais e tem 
um operador de subida global, expressando continuidade, porém a pausa entre 
as Frases Entoacionais, quando ocorre, é mais breve, como mostra a ocorrência 
que contém um trecho de (15) e a respectiva imagem acústica na Figura 4.5:

Figura 4.5 − Frases Entonacionais na Função Consequência: extensão da pausa
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Entre as duas Frases Entonacionais, [que eles eram muito cuidadosos] e 
[portanto tinham tudo impecável], há uma pausa breve, com duração de menos 
de três milésimos de segundos, e uma fronteira com tom de continuidade que 
indica o final do contorno na primeira Frase Entoacional, sinalizando que haverá 
outro Ato Discursivo na sequência. As duas Frases Entoacionais encontram-se 
mais integradas fonologicamente do que no caso da Função Conclusão. Isso 
mostra que, quanto mais se sobe em relação às camadas do Nível Interpessoal, 
mais frouxa é a relação entre as orações, com impacto no Nível Fonológico.6

Essas propriedades caracterizam a relação conclusiva Consequência na 
maioria dos casos, mas, assim como na Função Conclusão, há ocorrências sem 
pausa nas fronteiras, motivadas por fatores internos ao Falante, como velocidade 
de voz, estilo, atitude do Falante etc., e apresentam uma variação, o que nova-
mente corrobora os estudos de Hirst e Di Cristo (1998) e Anttila (2007). 

Como pode ser observado, uma primeira distinção entre os três tipos de re-
lação conclusiva ocorre na Formulação, pois se dão em níveis e camadas dife-
rentes. Quanto à Codificação, nos três casos há algumas propriedades similares, 
como o fato de se realizar por meio das mesmas conjunções (portanto e então) e 
obedecerem ao princípio da iconicidade (a conclusão é sempre posterior), mas há 
também diferenças nas propriedades, por exemplo, quanto aos processos de arti-
culação e aos fenômenos fonéticos e fonológicos envolvidos.

Dessa forma, este estudo contribui tanto para esclarecer a definição de relação 
conclusiva como para descrever e explicar as propriedades dessa relação linguística.

6. Foneticamente, no português de Portugal, há ainda uma redução do elemento portanto, que se 
realiza como [ptɐ͂tu], em todos os casos de relação conclusiva Consequência.




