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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado propiciado pelo modelo teórico da GDF (Hengeveld; Mackenzie, 
2008), observa-se que é possível uma análise mais pormenorizada de como as estru-
turas gramaticais são executadas dinamicamente na interação verbal, partindo dos pro-
cessos de formulação até a expressão linguística propriamente dita. Verifica-se assim 
que, embora haja sempre uma implicação resultativa, há motivações pragmáticas e se-
mânticas para a construção da relação conclusiva, que apontam três nuanças, denomi-
nadas juntas de relação conclusiva: o resultado de uma causa, o de uma inferência, e a 
síntese de todo o discurso anterior. 

Em outras palavras, este estudo revela três diferentes tipos de relação con-
clusiva: uma que ocorre entre porções textuais maiores, para sintetizar uma ex-
planação anterior, aqui denominada Função Resumo; outra, que relaciona 
indiretamente duas orações por meio de uma premissa, denominada Função 
Conclusão; e uma terceira, que também ocorre entre orações, mas sem uma pre-
missa, a que chamamos Função Consequência. Essas diferentes funções são es-
tabelecidas em diferentes níveis e camadas. 

A Função Resumo se aplica a uma expressão linguística que, em termos de seu 
estatuto interpessoal, é identificada como uma contribuição autônoma para uma 
interação em desenvolvimento, sendo ou desencadeando uma reação. Esse tipo de 
expressão linguística representa a camada mais alta do Nível Interpessoal, a do 
Movimento. Assim, Resumo é a função Interativa que ocorre entre o texto e sua 
síntese, no Nível Interpessoal, entre Movimentos. 

A Função Conclusão se aplica a uma expressão linguística que representa a 
menor unidade do comportamento comunicativo. Tais expressões constituem 
Atos Discursivos que compõem um Movimento. Dessa forma, Conclusão é a 
função Retórica, que ocorre entre uma premissa e uma conclusão, no Nível In-
terpessoal, entre Atos Discursivos.
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Já a Função Consequência se aplica a uma expressão linguística que repre-
senta a camada mais alta do Nível Representacional, a do Conteúdo Proposi-
cional, que constitui uma entidade de terceira ordem. Desse modo, Consequência 
é a função semântica, que ocorre, no Nível Representacional, entre uma causa, 
expressa num Conteúdo Proposicional ou num Estado-de-coisas, e sua conse-
quência, expressa num Conteúdo Proposicional. 

Os três subtipos apresentam diferenças também no processo de codificação. 
Morfossintaticamente, a Oração com a função Resumo encadeia Expressões Linguís-
ticas, dentro da camada do Texto, conforme proposta de Stassi-Sé (2012). 

A Oração com a função Conclusão, por outro lado, relaciona-se com outra Oração, 
dentro da Expressão Linguística, por meio do processo de coordenação, que combina 
orações independentes. A Oração com a função Consequência, por sua vez, relaciona-
-se com outra Oração via o processo de Cossubordinação, já que há a combinação de 
uma oração dependente, a que traz a Consequência, com uma oração independente. 

No Nível Fonológico, há, na maioria dos casos, uma codificação diferente 
para cada função: i) pausa longa entre o Enunciado Fonológico, com a Função 
Resumo, e o Enunciado Fonológico nuclear, além de tom final de fronteira e o 
operador de queda; ii) pausa breve entre a Frase Entoacional com a função Con-
clusão e a Frase Entoacional nuclear, que apresenta tom de fronteira de continui-
dade no seu final; iii) pausa mais breve ainda entre a Frase Entoacional com a 
função Consequência e a Frase Entoacional nuclear, que também traz fronteira 
de continuidade no seu final.

O Quadro 4.1 resume a relação entre os níveis de formulação e codificação. 
A Função Resumo, formulada como Movimento no Nível Interpessoal e como 
Conteúdo Proposicional no Nível Representacional, é codificada morfossinta-
ticamente como um Texto e fonologicamente como um Enunciado Fonológico. 
A Função Conclusão, elaborada no Nível Interpessoal como Ato Discursivo e 
como Conteúdo Proposicional no Nível Representacional, é codificada mor-
fossintaticamente como Expressão Linguística e fonologicamente como Frase 
Entoacional. Por fim, a Função Consequência, formulada como Conteúdo 
Proposicional no Nível Representacional, é codificada morfossintaticamente 
como Expressão Linguística e, fonologicamente, como Frase Entoacional. 
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Quadro 4.1 − Propriedades da relação conclusiva

Função Resumo Conclusão Consequência

NI
Camada Movimento Ato Conteúdo 

Comunicado

Função Interativa Retórica -

NR
Camada Conteúdo 

Proposicional
Conteúdo 
Proposicional

Conteúdo 
Proposicional

Função - - Semântica

NM
Camada Texto Expressão 

Linguística
Expressão Linguística

Processo Encadeamento Coordenação Cossubordinação

NF
Camada Enunciado 

Fonológico
Frase Entoacional Frase Entoacional

Marcação Pausa longa Pausa média Pausa curta 

O estudo da relação conclusiva evidencia que a interação entre os vários ní-
veis do Componente Gramatical propicia fundamentos para explicar de forma 
adequada a relação linguística de conclusão. Os três subtipos compartilham a 
propriedade de implicação resultativa, o que justifica considerar todas como 
conclusivas, mas também propriedades distintivas, permitindo caracterizá-los 
separadamente. 

Um aspecto importante a ser ressaltado é que os três tipos de relação conclusiva 
são prototipicamente codificados pelas mesmas formas – então e portanto –, mos-
trando que a conjunção conclusiva logo, considerada a mais prototípica, na verdade, 
está em desuso na modalidade falada do português, conforme já apontaram alguns 
autores como Pezatti (2002), Oliveira (2011) e Alves (2013). 

Não há, no entanto, distinção quanto ao uso das formas então e portanto, o que 
revela a opacidade na codificação morfossintática da relação conclusiva, já que di-
ferentes formas estabelecem as mesmas funções. Desse modo, a relação conclusiva 
não obedece ao princípio da transparência, que prediz uma relação biunívoca entre 
função e forma (cf. Kusters, 2003; Hengeveld, 2011). 

Sabe-se, contudo, que, muitas vezes, a forma linguística não oferece toda a 
informação necessária para esclarecer determinada relação entre elementos lin-
guísticos. No caso da relação conclusiva, há uma cooperação entre capacidade 
linguística, cognição e raciocínio. A língua, como observado, explicita essas rela-
ções, mas nem sempre apenas pela expressão linguística. Abre-se, dessa forma, 
espaço para outras abordagens de análise, como um estudo de cunho interdisci-
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plinar que envolva, dentre outras possíveis interfaces, psicologia e cognição, por 
exemplo, o que pode contribuir significativamente para explicitar com maior 
completude o complexo fenômeno da relação conclusiva. 




