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AULA DE PORTUGUÊS 

A linguagem 

na ponta da língua, 

tão fácil de falar 

e de entender. 

A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que ela quer dizer? 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a prima. 

O português são dois; o outro, mistério. 

 

(Carlos Drummond de Andrade) 



RESUMO 

 

A linguística surgiu como ciência no começo do século XX e, desde então, pesquisadores e 

professores de língua têm se aprofundado no estudo da língua, mas, apesar de todo o avanço, 

há pouca aplicação desses conhecimentos linguísticos para melhorar a qualidade do ensino de 

gramática em sala de aula. O ensino de gramática, mesmo com as orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, ainda ocorre de maneira descontextualizada, priorizando a 

memorização de regras e as classificações da Gramática Tradicional. Dessa observação, 

surgiram as seguintes questões: como os estudos linguísticos podem contribuir para o ensino 

de gramática? Como ensinar as orações subordinadas adverbiais de forma menos prescritiva? 

Como ensinar as orações subordinadas adverbiais concessivas a uma turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental de uma forma que favoreça o desenvolvimento da competência comunicativa 

desses estudantes? Partimos da hipótese de que os estudos linguísticos poderiam contribuir para 

a elaboração de uma proposta de intervenção didática e elegemos como objetivo principal 

promover uma intervenção didática no ensino da oração subordinada adverbial concessiva a 

partir de uma abordagem discursiva funcional. Nessa intervenção, utilizou-se a metodologia da 

pesquisa-ação, que busca aliar teoria e prática. Dividimos a aplicação dessa proposta em três 

etapas. A primeira etapa, denominada sondagem, foi fundamental para definir o objeto da 

pesquisa e o objetivo geral. Nela, identificou-se entre os alunos participantes que existia maior 

dificuldade de compreender o sentido da circunstância concessiva. Na segunda etapa, houve 

sete encontros de aprendizagem, nos quais os participantes realizaram várias atividades de 

reflexão sobre as relações concessivas e, na terceira etapa, responderam a uma atividade 

avaliativa. Essa intervenção comprovou que o ensino das orações concessivas através de uma 

abordagem funcionalista proporciona aos alunos uma reflexão sobre a língua em uso, resultando 

na compreensão da circunstância concessiva e essa habilidade de compreender essa relação 

concessiva favorece a ampliação da competência comunicativa desses alunos. 

 

Palavras-chave: Funcionalismo. Ensino. Oração Adverbial Concessiva. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Linguistics was inaugurated as a science in the early twentieth century. Since then, researchers 

and teachers have increasingly deepened in the study of language, but, despite all its progress, 

little effective contribution to improve the quality of grammar teaching in the classroom. This 

teaching, despite the guidelines of the National Curricular Parameters, still occurs in a 

decontextualized way, with the objective of memorizing rules and classifications of Traditional 

Grammar. From this observation, the following were formulated: how linguistic studies may 

contribute for the grammar teaching? How to teach adverbial subordinate clauses in a less 

prescriptive manner? How to teach adverbial concessive clauses in elementary school 9th class 

in a manner that favors the development of communicative competence of these students? We 

started from the assumption linguistic studies could contribute with the development of a 

didactic intervention and the main objective of this research was to accomplish a didactic 

intervention on teaching of adverbial subordinate clause from a discursive functional approach. 

In this intervention, research-action methodology, combining theory and practice, was used. 

This intervention we divide into three stages.  In the first one, called survey, it was identified 

among the participating students a greater difficulty in understanding the meaning of the 

concessionary circumstance. In the second stage, there were seven meetings, during which 

participants did several reflection activities about concessive relationships and, during third 

stage, they answered an evaluation. This intervention proved teaching of concessive clauses 

through a functionalist approach provides a reflection on the language, allowing the 

comprehension about the concessive circumstance and this ability to comprehend this 

concessive relation favors the expansion of the students' communicative competence. 

 

Keywords: Functionalism. Teaching. Concessive Adverbial Prayer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Começo com a seguinte citação: “Figuras de gramática, esquipáticas/ 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me” (Carlos Drummond de Andrade). Esses versos do 

poema “Aula de português” traduzem muito a minha inquietação enquanto professora de 

Língua Portuguesa. Nesses vinte anos de experiência de ensino de Língua Portuguesa, percebi 

que os alunos se sentem como descreve o poeta nesses versos: atropelados, atordoados pelas 

infindáveis classificações e análises gramaticais. No intuito de contribuir, mesmo que de forma 

muito discreta, para livrar nossos alunos dos “professores Carlos Góis”, apresentaremos uma 

proposta de ensino, para um dos assuntos que “atordoam” muitos alunos: as orações 

subordinadas adverbiais. 

Segundo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(PCN), o ensino de língua materna deve priorizar a leitura e a produção de textos de vários 

gêneros, mas o ensino de gramática não deve ser excluído. Resta, portanto, uma indagação dos 

professores de Língua Portuguesa: “como ensinar gramática?”. A resposta não é simples, pois 

depende de muito estudo e pesquisa.  

O ensino de Língua Portuguesa na educação básica brasileira ainda tem como referência 

as prescrições da Gramática Tradicional1, como já afirmara Moura Neves (1999), e, apesar da 

formação dos professores de língua materna incluir o estudo da linguística, o ensino ainda se 

ocupa em descrições metalinguísticas das categorias, das relações e das funções dos elementos 

linguísticos, conforme afirma Travaglia (2009). Temos como exemplo os procedimentos 

metodológicos de ensino das orações subordinadas adverbiais presentes em alguns livros 

didáticos, como veremos no capítulo 6. 

O estudo dos períodos compostos costuma ser uma prática pedagógica metalinguística, 

na qual ocorrem exemplificações descontextualizadas, exercícios de reconhecimento e 

memorização de terminologia. Por isso há necessidade de repensar o ensino desse conteúdo de 

uma forma que promova o desenvolvimento da competência comunicativa, ou seja, para que 

ele cumpra sua verdadeira função: construir o conhecimento do funcionamento da língua. Para 

uma mudança nesse ensino de gramática, o professor precisa de amplo conhecimento sobre a 

estrutura da língua, sobre os conceitos e teorias da linguística. Há algum tempo, os cursos de 

licenciatura e pós-graduação oferecem conhecimentos necessários a essa mudança, sendo 

necessário, portanto, colocar essas teorias em prática a fim de melhorar a qualidade do ensino. 

                                                           
1 O conceito de Gramática Tradicional será apresentado posteriormente. 
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Essa tentativa de usar o conhecimento linguístico em prol de mudanças no ensino já foi 

objeto de estudo do linguista Mário Alberto Perini. Na obra “Para uma Nova Gramática do 

Português”, ele transpõe as teorias linguísticas para a construção do que ele denomina de 

gramática pedagógica, cujo objetivo era apresentar algumas teorias que sanassem 

inconsistências da gramática, mas ele alerta que essa gramática não é um “conjunto de 

princípios fixos e universalmente aceitos” (PERINI, 1995, p. 10). Para alcançar seu propósito, 

o autor elenca alguns desafios. O primeiro é a escolha do arcabouço teórico, em seguida é 

preciso desconsiderar os impasses da linguística moderna e não buscar explicações complexas; 

deve-se priorizar apenas o que é necessário à aplicação prática no ensino de gramática nas 

escolas, por isso para ensino da sintaxe ele tenta manter a nomenclatura da GT. 

Aceitando os desafios propostos por Perini (1995), buscamos responder aos seguintes 

questionamentos: como o ensino de gramática pode contribuir para desempenho linguístico dos 

estudantes? Como ensinar as orações subordinadas adverbiais de forma menos prescritiva? 

Como ensinar as orações subordinadas adverbiais concessivas a uma turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental de maneira a favorecer o desenvolvimento da competência comunicativa desses 

estudantes? 

No intuito de responder a esses questionamentos, elaboramos uma proposta de 

intervenção didática que teve como objetivo principal o ensino da oração subordinada adverbial 

concessiva a partir de uma abordagem funcionalista discursiva em uma turma de nono do 

Ensino Fundamental. Para atingir esse objetivo geral, elegemos alguns objetivos específicos 

que os sujeitos dessa pesquisa deverão atingir: compreender a relação circunstancial concessiva 

nas orações subordinadas adverbiais; ampliar a capacidade comunicativa. O professor 

pesquisador deverá alcançar a meta de tornar o ensino de gramática mais significativo e menos 

prescritivo. 

A intervenção didática do funcionalismo no ensino das orações subordinadas adverbiais 

concessivas ensina o sentido da relação concessiva, sem a necessidade do ensino descritivo de 

aspectos morfossintáticos. Essa metodologia prioriza a semântica e a pragmática como critérios 

de identificação da circunstância concessiva nas orações subordinadas adverbiais, o que torna 

o ensino de gramática mais significativo na medida em que propicia verdadeira reflexão sobre 

a língua em uso e contribui de forma mais direta para o desenvolvimento da capacidade 

comunicativa dos sujeitos/participantes dessa pesquisa (alunos do nono ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública). 

O funcionalismo, como as outras correntes linguísticas, é uma teoria que trata do 

funcionamento da língua, e esta é composta por várias abordagens. É importante que o professor 
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de língua conheça as teorias linguísticas para melhorar de alguma forma sua prática de ensino. 

Usando, portanto, o conhecimento linguístico da abordagem funcionalista discursiva 

apresentada por Hengeveld; Mackenzie (2012), elaboramos e aplicamos essa proposta didática 

de intervenção no ensino da oração subordinada adverbial concessiva, que será apresentada no 

decorrer da pesquisa. 

Esta pesquisa está dividida em cinco capítulos. O primeiro é este que introduz a 

pesquisa, o segundo é capítulo teórico. Este capítulo teórico abrange teorias e conceitos 

fundamentais à compreensão e estudo da língua. Este capítulo divide-se em quatro tópicos: o 

tópico 2.1 apresenta os tipos de gramáticas; o tópico 2.2 refere-se às teorias linguísticas; o 2.3 

faz um resumo da estrutura gramatical a partir da teoria gerativista, que se preocupa com a 

definição dessa estrutura e por isso muitos dos seus termos foram apropriados por outras 

correntes linguísticas; 2.4 traz a definição e princípios da Gramática Funcional e o tópico 2.5 

encerra o capítulo trazendo algumas contribuições e princípios da Gramática funcional para o 

ensino das orações subordinadas adverbiais. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia dessa pesquisa, dividindo-se em três 

tópicos. O 3.1 apresenta a metodologia da pesquisa-ação; o 3.2 trata dos procedimentos do 

ensino da língua, especificamente sobre o ensino da gramática e o 3.3 traz a definição das etapas 

da intervenção. O quarto capítulo traz a descrição minuciosa da aplicação da intervenção 

didática do ensino das orações concessivas a partir de uma abordagem funcionalista em uma 

turma de nono ano do Ensino Fundamental em uma escola pública. Neste capítulo, são 

apresentados todos os passos dessa intervenção e analisadas as respostas dadas pelos alunos às 

atividades a partir de princípios da análise discursiva funcional da Gramática Discursiva-

Funcional (GDF). O capítulo cinco traz algumas conclusões e as considerações finais. 
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2 GRAMÁTICAS: TIPOS, TEORIAS E ESTRUTURA 

  

 Faremos nesse capítulo um resumo das definições de gramática, apresentando, em 

seguida, as teorias linguísticas e como, de acordo com alguns estudos linguísticos, a língua 

portuguesa se estrutura, ou seja, a divisão dos estudos gramaticais. 

 

2.1 TIPOS DE GRAMÁTICAS 

 

Travaglia (2009) elenca três critérios para definir os tipos de gramática. O primeiro 

baseia-se no conceito de gramática e elenca as seguintes tipologias: gramática normativa, 

descritiva e internalizada.  O segundo, de acordo com Travaglia (2009), é muito útil para o 

ensino de gramática, usando como critérios de categorização a estrutura e o funcionamento da 

língua e divide a gramática em implícita, explícita ou teórica e reflexiva. Há também as 

tipologias definidas pelo objeto e objetivo de estudo, que podem ser separadas em dois grupos, 

as gramáticas diacrônicas – gramática histórica e gramática comparada – e as gramáticas 

sincrônicas: gramática constrativa ou transferencial, gramática geral, gramática universal.  

A palavra gramática pode ser definida basicamente de três formas. Uma delas significa 

“manual com regras de bom uso da língua”, assim afirma Travaglia (2009, p. 24). Esse mesmo 

autor a define também como descrição da estrutura e funcionamento da língua e, por último, 

como um conjunto de regras que o usuário de uma língua possui de forma inconsciente. Esses 

conceitos identificam, respectivamente, os três tipos de gramática: normativa, descritiva e 

internalizada. Veremos as três definições de gramática de acordo com o critério conceito e 

trataremos de apenas uma definição por critérios de categorização da estrutura e do 

funcionamento da língua; as outras, por sua vez, estarão, de alguma forma, integradas em outras 

definições de gramática. 

 

2.1.1 Gramática normativa 

 

A gramática normativa prescreve as normas de bem falar, preocupando-se em descrever 

apenas as regras da norma culta padrão, a que foi eleita como idioma oficial, desconsiderando 

outras variantes linguísticas. É assim que Travaglia (2009) descreve esse tipo de gramática. Ele 

afirma ainda que ela constitui uma “espécie de lei que regula o uso da língua em sociedade” 

(TRAVAGLIA 2009, p. 30-31), justificando, assim, seu caráter prescritivo. Essa definição é 

coerente com o conceito de gramática como um manual.  
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Essa gramática desconsidera de seus estudos a língua na modalidade oral, prescrevendo 

que a língua oral deve seguir as mesmas regras da língua escrita na norma culta. Essa 

característica é responsável pelo preconceito linguístico das variedades linguísticas faladas por 

pessoas que pertencem às classes sociais menos favorecidas e/ou que não frequentaram a escola. 

Em outras palavras, pessoas que não falam de acordo com as regras sintáticas, morfológicas e 

fonológicas prescritas na gramática normativa. 

 

2.1.2 Gramática descritiva 

 

A gramática descritiva investiga qualquer variante da língua, sem privilegiar nenhuma. 

Essa gramática, como afirma Travaglia (2009), utiliza uma abordagem sincrônica, ou seja, ela 

analisa uma variante em determinado momento de sua existência, por isso privilegia a língua 

oral. O objetivo dessa gramática não é prescrever, mas descrever os mecanismos de 

funcionamento de uma língua em dada variante linguística.  

Travaglia (2009) esclarece que as gramáticas descritivas podem ser nomeadas pelas 

correntes linguísticas e exemplifica citando a gramática estrutural, gerativa-transformacional, 

estratificacional, a funcional e outras. Vale salientar que a última merecerá destaque nessa 

pesquisa. Por sua vez, as gramáticas descritivas e normativas fazem parte da gramática explícita 

ou teórica definida pelo critério de estrutura e funcionamento. Esta gramática, que chamaremos 

apenas de teórica, tem como principal característica o uso da metalinguagem com o propósito 

de explicitar a estrutura, a constituição e o funcionamento da língua. 

 

2.1.3 Gramática internalizada 

 

A gramática internalizada representa o conhecimento inconsciente que o falante tem 

sobre o funcionamento da língua, são as regras que permitem reconhecer como aceitável dada 

sequência linguística. “Essa gramática é objeto de estudo dos outros tipos de gramáticas, 

principalmente da descritiva” (TRAVAGLIA, 2009, p. 32), na medida em que esta descreve as 

regras que o usuário usa de forma inconsciente. Podemos ainda associar a gramática 

internalizada à gramática implícita, que foi definida a partir do critério tipológico, mencionado 

no início do capítulo.  

Travaglia (2009, p. 33) define a gramática implícita como “a competência linguística 

internalizada do falante”, incluindo todas as regras da estrutura e funcionamento da língua que 

o indivíduo domina de forma inconsciente. É o conhecimento linguístico adquirido desde o 
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momento da aquisição da linguagem até o fim da vida, mesmo que o indivíduo nunca tenha 

frequentado uma escola. 

 

2.1.4 Gramática reflexiva 

 

Como pudemos observar, os conceitos de gramática descritos nas seções anteriores 

abrangem os dois tipos de gramática classificadas por critérios de funcionamento: a gramática 

implícita e a explícita. Resta apenas discorrer sobre a gramática reflexiva, a qual é considerada 

por Travaglia (2009) relevante para o ensino de língua materna como veremos em seguida. 

A gramática reflexiva, segundo Travaglia (2009, p. 33), é a “gramática em explicitação”.  

Ele afirma que esse conceito se refere às “atividades de observação e reflexão sobre a língua”. 

É praticamente a explicitação na norma implícita da língua por meio da observação da 

linguagem usada por qualquer falante, independentemente da variante. Ela torna consciente o 

conhecimento inconsciente da língua. Esse conhecimento é construído na observação não é 

preestabelecido como uma norma.  

A gramática reflexiva deve contribuir para que um falante possa dominar ou ampliar o 

domínio de uma língua ou de determinada variante dessa língua, que ainda não domina de forma 

inconsciente. Por isso esse tipo de gramática liga-se diretamente ao ensino, pois através dessa 

reflexão sobre a língua, Travaglia (2009) propõe que o ensino de língua materna não deve se 

centrar na reflexão sobre o que o aluno já internalizou, mas nos recursos linguísticos que ele 

ainda não domina, já que seu objetivo é a ampliação da habilidade linguística. Para proporcionar 

essa ampliação, há várias proposições de atividades que levam a explicitar fatos da estrutura e 

funcionamento da língua.  

Esse teórico salienta que não há comprovação de que essas atividades garantem melhor 

desenvolvimento das competências linguísticas de um falante, porém garantem que ela cumpre 

o propósito de “conhecer a instituição social que é a língua e de ensinar a pensar”. No capítulo 

7, abordaremos esse e outros tipos de atividades de ensino. Agora passaremos a observar as 

definições de gramáticas de acordo com o objeto e objetivo de pesquisa linguística. 

 

2.2 TEORIAS GRAMATICAIS 

 

O estudo da língua materna começou a ser sistematizado com o surgimento da 

gramática, depois, com o desenvolvimento da linguística, surgiram várias correntes teóricas 

para esse fim. Nessa seção, faremos uma breve exposição sobre a gramática tradicional e as 
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seguintes teorias linguísticas: o estruturalismo; o gerativismo, o funcionalismo e a 

sociolinguística.  

 

2.2.1 Gramática tradicional 

 

Antes de discorrer sobre a gramatica tradicional, é preciso compreender a evolução dos 

estudos gramaticais, principalmente o processo de gramaticalização. Sendo assim, é preciso ter 

ciência de algumas transformações que ocorreram na história da ciência da linguagem. 

Uma das transformações foi a desvinculação entre gramática e filologia, de forma que 

a gramática passou a dedicar-se ao domínio da língua materna e de outras línguas, conforme 

defende Auroux (2009). Podemos dizer que esse foi o início do surgimento da gramática como 

hoje é estudada em sala de aula. “A gramática torna-se simultaneamente uma técnica 

pedagógica de aprendizagem das línguas e um meio de descrevê-las” (AUROUX, 2009, p. 36). 

Passa-se a considerar que os falantes de uma língua dominam o funcionamento da gramática e 

o ensino de língua busca inserir o sujeito na cultura escrita. 

A gramaticalização massiva é considerada a segunda revolução técnico-linguística (a 

primeira foi a invenção da escrita). Ela trouxe considerável organização para a sociedade 

através de uma rede homogênea de comunicação inicialmente centrada na Europa. Segundo 

Auroux (2009, p. 65), gramaticalização é “... o processo que conduz a descrever e 

instrumentalizar2 uma língua na base de duas tecnologias, que ainda hoje são os pilares de nosso 

saber metalinguístico: a gramática e o dicionário”. Para constituir uma gramática, elegem-se ao 

menos três critérios: uma categorização das unidades, exemplos e regras mais ou menos 

explícitos para compor os enunciados que servirão de “corpus”.  

Os exemplos são construídos por enunciados relativamente estáveis, que formam um 

corpus, o qual, segundo Auroux (1992, p. 66), é imprescindível à gramatização, formando o 

“núcleo da língua normatizada”.  

O critério da categorização das unidades, mencionado por Auroux (2009), supõe termos 

teóricos e uma fragmentação da cadeia falada. Os termos teóricos resumem-se praticamente em 

partes do discurso, suas definições e propriedades. Por sua vez, a fragmentação da cadeia falada 

é uma representação teórica da língua.  

As regras de constituição da gramática são formuladas a partir do corpus e podem ser 

encaradas como descrição ou prescrição. Os gramáticos observaram que essas regras sofriam 

                                                           
2 Grifo do autor. 
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variação em uma mesma comunidade que usava a mesma língua e essa variação às vezes 

colocava o falante em situação de inferioridade. Auroux (2009), referindo-se ao período em que 

o latim passava por uma instabilidade, justificava essa depreciação da variedade linguística pela 

ausência da cultura escrita e por outros problemas sociais. Esse autor afirma também que a 

gramatização tem apoio na discussão do “bom uso” da língua para tentar reduzir as variações, 

mostrando, assim, que a gramática também tem o papel instrumental. 

Em resumo, Auroux (2009) afirma que a gramatização começa com o aparecimento do 

primeiro saber metalinguístico. É essa metalinguagem que propicia à gramática o status de ser 

uma das únicas disciplinas científica que possuem vocabulário teórico próprio. 

Na gramática tradicional, há duas formas de analisar a palavra, conforme Auroux 

(2009). Uma é a decomposição linear, exemplo: a cadeia em frase, frase em sujeito, sujeito em 

palavras etc. A outra forma é a repartição das palavras em função de propriedades imbricadas. 

Temos como exemplo as proposições repartidas em proposições principais e incidentes, as 

palavras em nomes, verbos. Essas classificações, segundo a gramática latina extensa, podem 

obedecer aos critérios morfológico, semântico, funcional, metalinguístico (AUROUX, 2009). 

Até hoje, o ensino de Língua Portuguesa nas escolas básicas ainda é orientado por essas 

divisões.  

 

2.2.2 Estruturalismo 

  

O termo estruturalismo pertence a várias áreas do conhecimento. Na linguística, essa 

teoria serve como base para outras correntes teóricas, que “de um modo ou de outro, apresentam 

concepções e métodos que implicam o reconhecimento de que a língua é uma estrutura, um 

sistema” (COSTA, 2017, p. 113). Na linguística, temos Saussure como o precursor do 

estruturalismo, no Curso de Linguística Geral, publicado em 1916. Três anos após sua morte, o 

modelo teórico estruturalista foi difundido. A partir dos estudos desse autor, a língua passou a 

ser considerada um conjunto de “elementos coesos, inter-relacionados que funcionam a partir 

de um conjunto de regras” (COSTA 2017, p. 114) e formam um sistema. O valor de cada 

elemento ou unidade da língua constitui-se a partir das relações de oposições das unidades em 

relação às outras unidades. 

De acordo com o estruturalismo de Saussure, a comunicação acontece por conhecermos 

as regras gramaticais de uma língua. Essas regras são internalizadas de forma natural desde o 

início da aquisição da linguagem, ou seja, é um conhecimento construído nas interações sociais. 

Apesar de os estruturalistas considerarem as interações para construção individual da 
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linguagem, eles adotam o princípio de que a língua deve ser estudada “em si mesma e por si 

mesma” (COSTA, 2017, p. 115). Os fatores socias, culturais e todos os outros fatores 

extralinguísticos não devem ser considerados no estudo da língua.  

As relações de oposição entre os elementos do sistema linguístico determinaram a 

criação das várias dicotomias saussurianas, como, por exemplo, a língua e a fala, a sincronia e 

a diacronia, o paradigma e o sintagma, a forma e a substância, o significado e o significante, o 

motivado e o arbitrário. Nessa primeira dicotomia, Saussure apresenta a linguagem como 

sistema duplo composto por língua e fala. A língua apresenta caráter social, ela é definida como 

um “sistema gramatical – depositado virtualmente no cérebro de um conjunto de indivíduos 

pertencentes a uma mesma comunidade linguística” e a fala é o “uso individual do sistema que 

caracteriza a língua” (COSTA, 2017, p. 116). O estruturalismo seleciona como objeto de estudo 

apenas a língua. Vale lembrar que para os estruturalistas o fator social não importa ao estudo 

da língua, importando apenas os fatores internos.  

Outra dicotomia que merece relevância é entre sincronia e a diacronia, essa determina a 

pesquisa do linguista, mostra como Saussure priorizava o estudo da estrutura interna da língua. 

Há também uma preferência pelos estudos sincrônicos, ou seja, o estudo das relações internas 

entre os elementos do sistema linguístico em determinado momento no tempo. O estudo 

diacrônico busca estabelecer relações de comparação entre momentos históricos da língua; é o 

estudo das fases evolutivas da língua.    

Saussure define a língua como um sistema de signos. Para compreender o que é signo, 

é preciso conhecer a dicotomia que conceitua o signo linguístico: significante e significado. O 

significante é denominado de imagem acústica, não é possível simplificar o conceito de 

significante como uma sequência de fonemas, visto que a língua é compreendida como uma 

realidade psíquica e assim “as faces que compõem o signo linguístico são ambas psíquicas e 

ligadas ao nosso cérebro, por um vínculo de associação” (COSTA, 2017, p. 119). O significado 

também é denominado conceito, é o sentido atribuído ao significante. Pode-se concluir que, de 

acordo a teoria estruturalista de Saussure, não há uma relação necessária, natural entre 

significante e significado, o que demonstra que o signo linguístico é arbitrário, é uma convenção 

social e cultural. 

Não se pode deixar de observar a dicotomia entre sintagma e paradigma, tão importante 

para a compreensão da organização dos elementos estruturais da língua. O signo linguístico tem 

caráter linear e há regras para distribuição das unidades que compõem os sintagmas. A relação 

entre essas unidades pode ocorre no nível fonológico (unidades formam sílabas); nível 

morfológico (morfemas formam palavras) e no nível sintático (palavras formam frases). Por 
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sua vez, a relação paradigma é uma oposição entre um termo presente e os termos que poderiam 

ocupar seu lugar. 

Além do estruturalismo fundado pelas teorias saussurianas, a linguística moderna conta 

com o estruturalismo norte-americano representado por Bloomfield, denominado 

distribucionalismo ou linguística distribucional. Essa teoria desenvolve-se concomitantemente 

à divulgação da teoria de Saussure. Seu objetivo era promover “a elaboração de um sistema de 

conceitos aplicáveis à descrição sincrônica de qualquer língua” (COSTA, 2017, p. 123). Para 

essa descrição, Bloomfield considerou que a língua apresenta estrutura dividida em três níveis 

hierárquicos: fonológico, morfológico e sintático. Cada nível é formado por unidades de nível 

inferior e as unidades são definidas por uma relação de oposição com outra unidade anterior ou 

posterior. 

Os linguistas adeptos dessa corrente coletam um “corpus” produzido por diferentes 

usuários de uma língua, depois analisam e determinam as unidades elementares de cada nível, 

com o objetivo de chegar à descrição total de um estado sincrônico de língua, considerando a 

associação linear entre seus elementos linguísticos. Para fazer a análise da língua, esses 

estruturalistas decompõem os enunciados do corpus e fazem a chamada análise em constituintes 

imediatos, também chamados sintagmas. Assim, uma frase, por exemplo, é dividida em 

camadas de constituintes, já que os sintagmas podem ser compostos por mais de um 

constituinte. Para exemplificar essa relação, vejamos a análise da seguinte frase: “O menino 

quebrou a perna”, na qual há dois constituintes imediatos: um sintagma nominal (“O menino”) 

e o sintagma verbal (“quebrou a perna”). Esses constituintes são formados por outros 

constituintes. Costa (2017, p. 125) conclui que essa análise distribucional “apresenta uma 

perspectiva demasiadamente formal acerca do fenômeno linguístico, restringindo a tarefa do 

pesquisador [...] a classificação dos segmentos que aparecem no enunciado do corpus [...]”. 

Esse comportamento mecanicista da linguística decorre da influência da psicologia 

behaviorista difundida nos Estados Unidos. Essa corrente teórica afirma que a linguagem 

humana é uma resposta a estímulos da interação social e acontece de forma mecânica e 

repetitiva, de maneira que não se aprende a língua pela apreensão do significado. Desta forma, 

para a teoria behaviorista de Skinner (1972), a parte do signo linguístico denominada 

“significado” deve ser desconsiderada como propriedade de resposta verbal. Apenas o estado 

sincrônico interessa, portanto só o significante será analisado. 

 

2.2.3 Gerativismo 
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O gerativismo ou gramática gerativa é uma corrente de estudos da ciência da linguagem 

que teve início nos Estados Unidos no fim da década de 1950, tendo como precursor o linguista 

americano Noam Chomsky. O gerativismo defendia a existência de uma faculdade da 

linguagem responsável pela competência linguística de um falante, contrariando a teoria 

behaviorista, a qual defendia que a linguagem humana sofria condicionamento social. Noam 

Chomsky(1980) usou o argumento da criatividade do uso da língua pelos falantes para criticar 

a uso mecanicista da língua defendido pelo behaviorista Bloomfield (1978). Dessa forma, o 

gerativismo superou o modelo behaviorista, e o racionalismo tomou o lugar do empirismo nos 

estudos linguísticos.  

A linguística gerativa dedicou-se à criação de um modelo teórico para “descrever e 

explicar a natureza e o funcionamento dessa faculdade” na mente das pessoas (KENEDY, 2017, 

p. 129). A construção desse modelo gerativista tentou responder às seguintes indagações: quais 

os pontos comuns e os divergentes entre as línguas? Que conhecimento um indivíduo possui 

que o torna capaz de falar e compreender uma língua? E como adquire esse conhecimento? 

Como o indivíduo aciona esse conhecimento? Como a linguagem funciona no cérebro humano? 

Para responder a essas perguntas, Chomsky criou um modelo matemático e abstrato 

denominado gramática transformacional, que tinha o objetivo de “descrever como os 

constituintes das sentenças eram formados e como tais constituintes transformavam-se em 

outros por meio da aplicação de regras” (KENEDY, 2017, p. 131). 

Entre as décadas de 1960 e 1970, a gramática transformacional sofreu várias 

reformulações que resultaram na percepção de que as infinitas sentenças de uma língua eram 

formadas por um finito sistema de regras, também chamado de conhecimento linguístico. Os 

gerativistas passaram a descrever a língua por meio de diagramas arbóreos que representam as 

estruturas sintáticas possíveis da língua. Para compreender a relação entre estruturas diferentes 

que se relacionam, criaram as regras transformacionais segundo as quais uma estrutura 

transforma-se em outra. Assim, passou-se a considerar a existência de uma estrutura profunda 

que gera uma estrutura superficial. Isso é o que acontece na transformação de uma frase da voz 

ativa para a voz passiva, por exemplo. Na década de 1990, a preocupação dos gerativistas 

passou a ser a compreensão de como é formada uma estrutura, sem comparar com outra, mas 

até hoje ideias das transformações ainda ocupam lugar de destaque nas pesquisas gerativistas. 

Outra grande preocupação dos gerativistas foi a compreensão de como um falante de 

uma língua consegue identificar dada sentença como possível em sua língua e rejeitar outras. 

Eles chegaram à conclusão de que isso ocorria intuitivamente, inconscientemente e não 

precisava ser ensinado em uma escola. Esse conhecimento implícito foi denominado 
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competência linguística. Portanto, o uso concreto da língua em situações de comunicação 

envolvendo habilidades não linguísticas chama-se desempenho linguístico. No entanto, as 

pesquisas gerativistas consideram apenas a competência linguística em seus estudos, embora 

essa competência só seja acessada por meio do desempenho. A competência linguística é o que 

torna o indivíduo capaz de usar uma língua, por isso o gerativismo se ocupa em elaborar uma 

teoria formal explicando o funcionamento abstrato da linguagem na mente. 

O gerativismo clássico geralmente não usa dados linguísticos reais, já que não 

interessam os fatores extralinguísticos que influenciam esse desempenho; seu interesse é 

investigar como a mente gera as estruturas linguísticas observadas em qualquer corpus, 

geralmente colhido em testes gramaticais em que um sujeito ou o próprio linguista (que também 

é falante nativo) distingue frases gramaticais e agramaticais. Os gerativistas que fazem 

pesquisas aplicadas tanto usam corpus extraídos de testes manipulados quanto extraídos de 

situações reais de uso. Isso acontece, por exemplo, com os psicolinguistas ou neurolinguistas, 

que usam fatores externos à língua em suas análises. 

 

2.2.4 Funcionalismo 

 

Apesar de opor-se a alguns conceitos do estruturalismo de Saussure, foi dele que o 

funcionalismo europeu se originou. Essa corrente surgiu a partir dos estudos do Círculo 

Linguístico de Praga, ocorrido entre 1926 a 1939, porém, diferentemente do estruturalismo e 

do gerativismo, o funcionalismo “se preocupa em estudar a relação entre a estrutura gramatical 

das línguas e os diferentes contextos comunicativos que elas são usadas” (CUNHA 2017, p. 

157).  

A concepção de linguagem adotada por essa corrente é de que a linguagem é um 

instrumento de comunicação e de interação social, portanto interessa o estudo das relações entre 

a linguagem e a sociedade. Assim, as análises vão além da estrutura gramatical e envolvem a 

situação comunicativa em toda a sua complexidade: interlocutores, propósito e contexto 

discursivo. Cunha (2017, p. 157) apresenta um exemplo de análise funcionalista de duas frases 

que facilita a nossa compreensão: “a)Você é desonesto” e “b) Desonesto é você”, mostrando 

que uma análise que observasse apenas a sintaxe não explicaria a escolha de uma estrutura em 

detrimento da outra, explicável apenas pelo contexto. Assim, para os funcionalistas o contexto 

de uso é que determina a estrutura sintática de um enunciado. 

O funcionalismo compõe seu corpus de análise a partir de dados reais da fala ou da 

escrita, retirados de contextos efetivos de comunicação, não usam enunciados produzidos 
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artificialmente, como fazem os gerativistas. Outra divergência é que os funcionalistas tendem 

a explicar o processo de aquisição de linguagem por meio de dois princípios: a necessidade e a 

habilidade. A habilidade relaciona-se à capacidade cognitiva de aprendizagem e a necessidade 

é fruto da interação social. A capacidade cognitiva e interação promovem a aquisição da 

linguagem. Segundo Cunha (2017, p. 158), “a visão funcionalista de cognição assume que a 

linguagem reflete processos gerais de pensamento”, ou seja, para eles a linguagem representa 

o pensamento e as interações sociais corroboram para a construção dos sentidos. 

Pode-se resumir que na análise linguística funcionalista tanto a língua assume funções 

externas ao sistema linguístico quanto os fatores externos influenciam na estrutura do sistema 

interno da língua (a sintaxe). Isso nega a autonomia da língua e mostra o quanto ela depende 

das diferentes situações comunicativas.  

Devido à complexidade dos fatores que causam a dependência da língua, surgiram 

vários modelos de análise funcionalista. É bom salientar que o que define um modelo 

funcionalista é o fato de considerar fatores externos na análise da estrutura da língua. Existem 

alguns modelos que pretendem usar apenas fatores externos para definir as categorias 

gramaticais, ou seja, eliminaria o nível estrutural (a sintaxe). Existem outros modelos mais 

moderados que admitem a interação entre forma e função. Adiante detalharemos um pouco 

mais esses modelos. 

 

2.2.5 Sociolinguística 

 

A sociolinguística foi considerada como corrente linguística nos Estados Unidos na 

década de 1960, tendo como principais precursores Labov, Gumperz e Dell Hymes; este último 

confere à sociolinguística o papel de ciência autônoma, apesar de sofrer influência de várias 

áreas, como a sociologia, a linguística, a antropologia, educação, a poética, o folclore e a 

psicologia. Isso ocorre porque o seu objetivo é distinto. Essa teoria linguística quer alcançar a 

identificação, descrição e interpretação das variáveis que colaboram para variação e mudança 

na língua. Essa corrente linguística preenche o vazio deixado pelo gerativismo, já que se ocupa 

não dos fatores interiores da língua, mas dos exteriores: sociais, culturais e psíquicos.  

A sociolinguística concebe a língua como uma instituição social que não pode ser 

estudada de forma independente do contexto. Ela estuda a língua em seu uso real, portanto 

observa como os fatores extralinguísticos, como, por exemplo, os aspectos sociais, culturais, 

históricos e outros que podem interferir na estrutura linguística. “A sociolinguística parte do 

princípio de que a variação e a mudança são inerentes às línguas” (CEZARIO; VOTRE, p. 



31 
 

2017, p. 141). Portanto, são do interesse dessa teoria todos os fenômenos de variação de uma 

língua e um dos seus objetivos é identificar quais fatores são responsáveis por essa variação.  

A pesquisa do sociolinguista é bem complexa, ele precisa verificar o grau de estabilidade 

de um fenômeno variacional, identificar os fatores linguísticos e extralinguísticos que motivam 

essa variação. Para isso, apresenta uma metodologia bem definida que propicia ferramentas 

para estabelecer as variáveis, coletar e codificar os dados e até instrumentos computacionais 

para definir e analisar uma variante. Uma variante é uma forma que, usada em substituição a 

outra, não altera seu sentido, exemplo: “Nós vamos” tem o mesmo sentido de “A gente vai”; o 

que se modifica, talvez, é a situação de uso. 

As pesquisas sociolinguísticas serviram para desmistificar os fenômenos de variação, 

pois alguns estigmatizavam algumas variantes, e quando o pesquisador constata que formas não 

padrão também ocorrem na fala de pessoas com nível superior fica provado que a variação não 

pode ser vista como sinal de desprestígio social. Conforme comprovações em pesquisas, 

algumas variações como, por exemplo, a falta de concordância ocorre tanto na fala de 

analfabetos quanto na fala de universitários; a diferença está na frequência das variações. É, 

pois, tarefa do sociolinguista descobrir os contextos que propiciam a variação na fala de um 

mesmo grupo e entre grupos distintos, usando fatores como idade, sexo, escolaridade, 

procedência, etnia e nível socioeconômico, denominados de “grupo de fatores”, que, junto com 

a “variável linguística”, representam o objeto de estudo da sociolinguística.   

“Cabe ao linguista estabelecer através de análise quais são as variáveis linguísticas 

relevantes para a descrição e interpretação do fenômeno que está estudando” (CEZARIO; 

VOTRE, 2017, p. 143). Por mais diversa que sejam as variações, os linguistas conseguem 

sistematizá-las. Uma prova disso é a definição de três tipos de variação linguística: a regional, 

a social e a de registro. A regional é também denominada geográfica, pois é associada à 

localização do falante; a segunda é associada a grupos socioeconômicos e compreende faixa 

etária, grau de escolaridade, dentre outras; a última refere-se ao grau de formalidade do 

contexto. 

Podemos concluir que a variação é um conjunto estável de regras que se diferencia de 

outro conjunto por pertencer a um grupo social diferente, outra localidade ou outro contexto. 

Cabe ao linguista demonstrar a previsibilidade dessa variação e comprovar que fatores 

linguísticos e extralinguísticos são responsáveis por essas mudanças. Mostraremos no capítulo 

que segue algumas descrições da estrutura da gramática em uma perspectiva sincrônica da 

língua.  
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2.3 ESTRUTURA DA GRAMÁTICA 

 

Como visto, o termo gramática tem vários conceitos, mas quando falamos em estrutura 

da gramática precisamos considerar o conceito de gramática descritiva ou sincrônica. A 

descrição linguística se dá por meio de uma análise ou composição do que é enunciado ou 

escrito e “para fazer tal análise os gramáticos gregos e romanos partiram da unidade do 

vocábulo” (CÂMARA JÚNIOR, 2015, p. 22). No entanto, essa unidade ainda é passível de 

análise e decomposição em partes menores, os morfemas. Essa decomposição originou-se no 

séc. VII a.C., com o gramático hindu Pânini, mas esse elemento mínimo ainda não recebia essa 

denominação. 

Partindo da herança clássica de Saussure e seus discípulos e depois Bloomfield (1926), 

o morfema foi aceito como elemento formador do vocábulo, que é, portanto, unidade composta 

e também elemento de composição da sentença, e a sentença compõe o discurso. No entanto, a 

análise ou composição descritiva não chega a essa última unidade, “a não ser na técnica 

tagmêmica do linguista norte-americano contemporâneo Kenneth Pike”, como afirma Câmara 

Jr. (2015, p. 23). Os linguistas adotam também a concepção da dupla articulação da linguagem, 

criada pelo pesquisador francês Martinet (2000). A primeira articulação é a correspondência 

entre os grupos vocais e certas significações que a língua comunica. A segunda é a sequência 

vocal, suscetível de análise, até o menor elemento da composição. 

Na primeira articulação, os morfemas são os últimos elementos e podem ter duas 

naturezas: lexical ou gramatical. O lexical associa o morfema ao contexto social para produzir 

sentidos e a gramatical faz parte da descrição formal da língua. Para entender melhor, vejamos 

os exemplos dado por Câmara Jr. (2015, p. 23-24) como vocábulo “estrela”, estrel – significa 

corpo celeste (esse seria o morfema lexical); -a indica uma classe morfológica (esse outro seria 

morfema gramatical). 

Os morfemas gramaticais alteram os vocábulos de forma a interferir em seu sentido, 

como, por exemplo, na mudança de gênero gat-o/gat-a. É bom observar que esse exemplo é 

próprio da língua portuguesa. A mudança apenas de um morfema para designar o feminino 

torna a língua menos densa, mais simples, ou seja, não seria necessário um vocábulo novo para 

dizer cada significado, apenas mudaria um morfema desse vocábulo. Câmara Jr. (2015) 

descreve ao menos três funções para o morfema gramatical: indica classificações formais da 

gramática, identifica as relações dos vocábulos dentro da sentença e designa as relações de 

oposição entre os elementos dos vocábulos. 
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Voltemos às articulações da língua: na primeira articulação, também chamada de 

“morfologia”, há uma relação entre os sons vocais e a significação léxica ou gramatical, o que 

se denomina de vocábulo formal. Essas unidades formais, segundo o linguista norte-americano 

Bloomfield, podem ser formas livres ou formas presas. A forma livre existe quando um 

vocábulo desempenha um significado sem precisar de outros elementos; por sua vez, as formas 

presas dependem de outras unidades formais para exercer sua função. 

É preciso compreender que o chamamos de vocábulo formal pode ser uma unidade livre 

indivisível (paz), livre com mais de duas formas presas (im-pre-vis-ível) ou livre composta por 

uma forma presa e uma forma livre (in-feliz). A segunda articulação da língua pode ser chamada 

de fonologia e trata da menor divisão dos elementos de um vocábulo, denominada “sons vocais 

elementares”. Seu papel é analisar esses elementos que fazem parte da estrutura da língua. 

É assim que Câmara Jr. (2015) apresenta essa parte estrutural da língua, acrescentando 

que uma forma deixa de ser livre porque não funciona isoladamente como comunicação 

eficiente. Existem algumas formas que obedecem a esse critério, mas, de acordo com a 

observação de Câmara Jr. (2015), por dois motivos não são consideradas formas presas: o 

primeiro é o fato de que, ao acompanhar determinada forma livre, é possível intercalar outras 

formas livres entre ela e a forma livre determinada na primeira relação, a exemplo temos: a 

descoberta/a (grande) descoberta. O segundo critério é capacidade de mudar a posição com 

relação à forma livre da qual está acompanhando, por exemplo: se olham/olham-se. Isso mostra 

uma peculiaridade da língua portuguesa, já que esse é um exemplo de não coincidência entre 

vocábulo fonológico e o vocábulo formal. 

Nos vocábulos compostos por justaposição, ocorre o contrário do exemplo anterior: 

agora são dois vocábulos fonológicos que formam um único vocábulo formal. Câmara Jr. (2015, 

p. 71) demonstra que “é possível diferenciar a relação entre os elementos dos vocábulos formais 

compostos por justaposição (guarda-chuva) e as locuções (a grande chuva)”. Isso acontece 

quando se suprime o elemento qualificador e este não tem prejuízo em seu sentido. 

O estudo dos morfemas que formam o vocábulo é chamado análise mórfica, que trata 

de uma descrição minuciosa das formas de uma língua feita por meio de algumas técnicas, que 

descreveremos brevemente. A técnica da comutação substitui uma invariável por outra 

resultando em um novo vocábulo, como em gato e gatos. A técnica da cumulação que se explica 

bem com o exemplo de alguns morfemas verbais que indicam ao mesmo tempo pessoa 

gramatical e noção de plural. E a neutralização anula a posição entre dois morfemas, pelo 

aparecimento de um morfema único, exemplo teme e parte. 
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A gramática descritiva portuguesa preocupa-se em distribuir os vocábulos formais em 

classes fundamentais (sinal da herança dos estudos do grego e do latim), mas se reestruturou 

com o linguista Jonh Lyons (1982). Assim, foram definidos três critérios classificatórios: o 

semântico, o mórfico e o funcional. Os dois primeiros estabelecem uma relação de dependência, 

já que, como lembra Câmara Jr. (2015), uma palavra ou vocábulo formal é uma unidade de 

forma e sentido. Essa união denomina-se critério morfossemântico, responsável por dividir as 

palavras nas classes nomes, verbos e pronomes. 

É na definição de cada uma dessas classes citadas que se compreende como forma e 

sentido se complementam. Observa-se que quando se considera apenas o sentido há algumas 

falhas, assim nos mostra Câmara Jr. (2015), ao definir “nome” como vocábulos que representam 

coisas ou seres e verbo como processos, ficando difícil justificar só pelo sentido que 

“destruição” e “briga” sejam nomes, já que representam processos. Para definir com segurança 

o que é um nome, ou seja, distingui-lo de um verbo, basta usar a forma. Assim, mostra Câmara 

Jr. (CÂMARA JR, 2015, p. 78), “... aquele que se pode objetivar por meio da partícula ou forma 

dependente, que é o ‘artigo’ e é passível de plural em /S/” é um nome e está em oposição ao 

verbo. Do pronome, semanticamente não é possível extrair um significado independente: ele 

apenas identifica o ser no espaço em relação ao falante. Novamente é a forma que define o que 

é um pronome. Poderíamos detalhar mais a descrição dessas classes, mas esse não é nosso 

objetivo.  

A análise funcional subdivide nomes e pronomes de acordo com sua função 

comunicativa. Assim, tem-se como centro de uma expressão ou “termo determinado”, de 

acordo com a terminologia de Bally (1950, p. 102), a função de substantivo que pode ser 

exercida por um nome ou pronome substantivo, e a outra função é a do adjetivo em que um 

nome ou pronome é o termo determinante e em português o adjetivo obedece à concordância 

de gênero e número. 

Temos ainda na perspectiva funcional o conceito de advérbio, que é um termo 

determinante do verbo e, por último, os vocábulos conectivos, que, como seu próprio nome já 

diz, conectam um vocábulo a outro. Algumas vezes, esses vocábulos alteram a função do 

segundo vocábulo. Estes conectivos são chamados de coordenados quando apenas adicionam 

um termo a outro e subordinados quando transformam um termo em um determinante. Na 

gramática tradicional do português, esses conectivos são chamados de preposição e conjunção: 

“As preposições subordinam um vocábulo a outro: flor do campo, falei de flores. As conjunções 

subordinam sentenças” (CÂMARA JR., 2015, p. 80). 
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Pode-se afirmar que os conectivos são formas presas, ou seja, dependem de outros 

vocábulos para exercer uma função, mas há conectivos que podem assumir a função de um 

vocábulo, comportando-se nesse caso como uma forma livre. Isso acontece com os pronomes 

tidos como relativos que substituem um termo da oração. Além da descrição e análise das 

formas, a gramática descritiva também estuda como essas formas se relacionam dentro de um 

enunciado. Essa relação denomina-se de sintaxe, é sobre ela que discorreremos no próximo 

tópico. 

 

2.3.1 Sintaxe 

 

A interação dessas formas presas e soltas forma uma sentença. A sintaxe é o estudo da 

estrutura de uma sentença. É pela análise sintática que se determina quais as estruturas sintáticas 

possíveis de língua natural e quais são inaceitáveis, ou seja, não pertencem à língua natural. 

Vale lembrar que não consideramos as normas prescritivas da gramática tradicional para aceitar 

ou rejeitar determinada estrutura.  

A linguística abrange muitos aspectos da língua, razão pela qual Mioto; Silva; Lopes 

(2007), em seu Novo Manual de Sintaxe, restringem seu objeto de estudo à constituição 

sintática das sentenças. A análise das sentenças, segundo esses autores, deve ser imparcial, 

como já foi dito, sem excluir sentenças que são rejeitadas pela gramática tradicional, devendo 

ser estabelecidos princípios “que estejam na base de todo fenômeno sintático existente” 

(MIOTO; SILVA; LOPES, 2007, p.14). Esses princípios constituem um modelo teórico 

conhecido como gramática gerativa, o qual dispõe de uma metalinguagem própria para garantir 

maior precisão nos conceitos (id., 15). É preciso deixar claro que a concepção de gramática 

desse modelo gerativista não é a da gramática tradicional que prescreve um padrão a ser 

seguido, mas a gramática descritiva, já que busca formular hipótese que explique o fenômeno 

linguístico ocorrido nas sentenças.  

Os seres humanos possuem habilidade natural de formar sentenças por meio de 

combinações não aleatórias de elementos de uma língua, chamando-se isso de gramática 

internalizada, em combinações obedecem a regras. Assim, um falante de uma língua reconhece 

as estruturas pertencentes à sua língua (sentenças gramaticais) e rejeita sentenças que fogem 

dessas regras (sentenças agramaticais). 

O conhecimento responsável por classificar sentenças de uma língua em gramatical ou 

agramatical é chamado de competência. Ao uso dessa competência, denomina-se desempenho. 

O papel da teoria gerativista é descrever e explicar a competência linguística de um falante 
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nativo. Os gerativistas defendem que essa competência é característica genética do ser humano, 

que eles denominam de faculdade da linguagem. Essa faculdade é composta por princípios e 

parâmetros: os princípios são “leis gerais válidas para todas as línguas naturais” e os parâmetros 

“são propriedades que uma língua pode ou não exibir e que são responsáveis pela diferença 

entre as línguas” (MIOTO; SILVA; LOPES, 2007, p. 24).  

Para compreender a estrutura sintática de uma língua é preciso conhecer as unidades 

que a compõem. Mioto; Silva; Lopes (2007, p. 41) chamam de constituinte ou sintagma “uma 

unidade sintática construída hierarquicamente”. Não é possível determinar a extensão de um 

constituinte, razão pela qual a sintaxe procura identificar seu núcleo. Assim, o constituinte é 

formado por núcleo e um conjunto de itens que exercem uma função conjunta com o núcleo. 

Para Mioto; Silva; Lopes (2007), a teoria sintática deve preocupar-se em desenvolver 

formas explícitas de representar a estrutura interna dos constituintes e como eles se 

hierarquizam para formar as sentenças. Esses autores apresentam a teoria X-barra, que explicita 

a natureza do constituinte e as relações hierárquicas, procurando captar a estrutura interna de 

qualquer língua, assumindo, assim, caráter universal e também devendo relatar as variações nas 

diferentes línguas. 

A teoria x-barra representa um constituinte por meio da natureza das relações que se 

estabelecem dentro dele e das formas de hierarquia. Quanto à natureza, um constituinte é 

formado por um núcleo e outros elementos. O núcleo se divide nas seguintes categorias: nomes, 

verbo e preposição, as quais, por sua vez, determinam as relações internas dos constituintes. 

O núcleo nessa teoria passa a ser chamado de X e suas relações internas dividem-se em 

nível X´ (X linha) e nível XP (frase). É preciso ressaltar que, de acordo com a categoria que o 

núcleo assume, o “X” do sistema arbóreo vai ser substituído, respectivamente, por N(nome), 

V(verbo) ou P(preposição). O X é a categoria mínima, o sintagma; XP é a categoria máxima, a 

sentença, e X´ é o nível intermediário. Nesse último nível, “o núcleo pode estar relacionado 

com complementos (Compl) e na projeção máxima pode estar relacionado com um 

especificador (Spec)” (MIOTO; SILVA; LOPES, 2007, p. 47). É preciso observar que a 

hierarquia entre os elementos de um sintagma é um princípio universal e a ordem desses 

elementos é um parâmetro que define uma língua. Para compreender melhor essas relações, 

vejamos o sistema arbóreo criado pelos autores mencionados:  

 

Figura 01 – Sistema arbóreo. 
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Fonte: Mioto; Silva; Lopes (2007, p. 47). 

 

Por meio dessa descrição teórica, chega-se à conclusão de que os sintagmas são 

endocêntricos, já que uma categoria máxima tem como núcleo só uma categoria mínima. Essa 

teoria chama a atenção para a percepção das relações sintáticas entre elementos que compõem 

um constituinte. Para analisar uma sentença, como mostram Mioto; Silva; Lopes (2007, p. 50), 

os gerativistas constroem o sistema arbóreo de análise, em que uma sentença é construída a 

partir das relações estabelecidas entre seus elementos, ligados por linhas e formando um vértice, 

como vimos na figura 1. 

Há várias possibilidades de relações sintáticas, explicitadas pela teoria X barra. Para 

compreendê-la, observaremos um exemplo dado por Mioto; Silva; Lopes (2007, p. 48): 

 

Figura 02 – Exemplo de relações da teoria X-barra. 

 

Fonte: Mioto; Silva; Lopes (2007, p. 48). 

 

Existem nesse exemplo duas relações de dominância: VP, que domina de forma 

imediata DP e V´e V´, que também domina de forma imediata V e o DP a menina. O VP não 

domina de forma imediata o V e o DP a menina. Quando há essa relação imediata, 

denominamos também de relação de paternidade, na qual o pai é o constituinte que domina e 

filho é o constituinte dominado. Quando há mais de um constituinte dominado por um único 

pai, tem-se entre esses dois filhos uma relação de irmandade. 

Temos ainda mais duas relações para serem explicitadas: a relação de precedência e a 

de c-comando. A primeira acontece quando um constituinte está à esquerda de outro e não o 

domina. A segunda divide-se em c-comando simétrico quando dois irmãos estão no mesmo 
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nível hierárquico e c-comando assimétrico é a relação de um constituinte com um constituinte 

de um nível hierárquico mais baixo. 

Votando aos núcleos dos sintagmas, observa-se que ele pode ser de natureza lexical ou 

funcional. O lexical é a combinação de apenas dois traços distintivos fundamentais: nominal 

[N] e o verbal [V], que se associam a valores positivos (+) e negativos (-), como mostram Mioto; 

Silva; Lopes (2007, p. 53). No valor positivo, estão incluídos os nomes, os verbos e os adjetivos; 

no valor negativo, incluem-se apenas as preposições. Uma característica do núcleo lexical que 

o diferencia do núcleo funcional é o fato de o primeiro selecionar argumentos, ao contrário do 

segundo. 

Antes de passarmos a considerar o núcleo funcional, é preciso fazer uma observação 

sobre o advérbio, considerando que, segundo Mioto et al. (2007, p. 55), essa classe “não tem 

lugar claro no conjunto das categorias lexicais”. Usa-se o argumento da semelhança com a 

função do adjetivo, principalmente tratando-se dos advérbios terminados em “mente”. A 

diferença, segundo suas análises, é que o adjetivo modifica constituintes nominais e o advérbio 

não o faz. 

Sabemos que o núcleo funcional não seleciona argumentos, mas ele tem complementos 

e pode dispor de uma posição de Spec. Esse complemento considera apenas a categoria à qual 

ele deve pertencer. Para compreender isso concretamente, observa-se o exemplo apresentado 

por Mioto et al. (2007), no qual a flexão verbal de tempo e modo são núcleos funcionais que 

tem com complemento apenas a categoria verbo. Quanto ao Spec ele deve ter traços 

compatíveis com o núcleo, se em uma sentença existe um núcleo funcional interrogativo o Spec 

também deve manifestar essa característica. 

Voltando ao núcleo funcional classificado como flexão, é preciso ressaltar que este é 

responsável por definir se uma sentença é finita, com verbo flexionado em número e pessoa 

e/ou modo e tempo, ou se é infinitiva com flexão de infinitivo (r). Mioto et al. (2007) concluem 

que essa função é fundamentalmente gramatical e pode ser considerada, por algumas línguas, 

como afixo. Ressalta-se ainda que existem sentenças formadas com constituintes complexos, 

denominadas também sentenças subordinadas, que podem ser construídas com núcleo funcional 

de flexão finita ou infinitiva, e estão restritas a contextos selecionados, como mostram Mioto 

et al. (2007, p. 58)  nos exemplos: “a) Maria viu eles chegarem” e b)“Maria que eles chegaram”.   

É preciso ainda ressaltar o uso do artigo como um elemento funcional, pelo seu caráter 

de determinação de flexão. É importante informar que a Teoria X-barra usa siglas para 

representar cada constituinte e seus elementos, mas para a descrição sintática desse trabalho 

não será necessário o uso dessas siglas. 



39 
 

Para chegar a uma projeção máxima do núcleo de um constituinte, é necessário 

selecionar complementos e especificadores. A organização hierárquica do constituinte é o que 

mostra a relação assimétrica entre o núcleo, seu complemento e seu especificador. Para 

exemplificar essas relações, retornemos à figura 1, na qual fica compreensível o fato do núcleo 

subcategorizar o complemento, o que não acontece com o especificador.  

Conclui-se, então, que o processo de seleção é abrangente, pois engloba a 

subcategorização e a relação indireta que o especificador mantém com o núcleo. Observa-se 

ainda que a seleção do especificador não é feita só pelo núcleo, mas pelo sintagma ou nível 

intermediário. Essa seleção é denominada por argumentos externos quando se refere ao 

especificador e argumentos internos ao referir-se ao complemento. 

Trataremos agora de um elemento da sentença que não é um especificador nem 

complemento. Estamos tratando do adjunto; para compreendê-lo, é preciso conhecer as noções 

adicionais de inclusão e continência. A primeira acontece quando todos os constituintes de uma 

sentença o dominam; no caso do adjunto, isso não acontece, o que ocorre é a segunda noção, 

ou seja, ele é um constituinte que está contido na projeção máxima do núcleo com o qual está 

relacionado. 

Há uma forma de identificar se um elemento à direita de um sintagma é adjunto ou 

complemento: “basta aplicar o teste da extração, se a retirada do elemento torna a sentença 

agramatical, então se trata de um adjunto” (MIOTO et al., 2007, p. 66). Essas foram algumas 

representações das estruturas internas que formam a sentença. São, portanto, elementos de uma 

análise sintática gerativista. Trataremos em seguida das divisões da sintaxe. 

 

 

 

2.3.1.1 Divisões da sintaxe 

 

A Gramática Tradicional (GT) divide o estudo da estrutura de uma sentença, ou seja, a 

sintaxe de uma oração em “termos da oração”. Essa divisão recebe críticas principalmente dos 

gerativistas. “A clássica tripartição desses termos em ‘essenciais’, ‘integrantes’ e ‘acessórios’ 

não contribui para uma visão das relações entre os constituintes da oração” (DUARTE, 2016 p. 

185). Isso ocorre porque essa divisão não considera que há uma relação de complementaridade 

entre os constituintes de uma sentença e que um constituinte não é mais importante do que 

outro. 
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Essa divisão tradicional apresenta falhas também de ordem conceitual. Vejamos o 

seguinte conceito da GT: “São termos essenciais da oração o sujeito e o predicado. O sujeito é 

o ser sobre o qual se faz uma declaração” (CUNHA; CINTRA, 2007, p. 136). Perini (1995) 

confronta essa definição com a classificação, também da GT, da oração sem sujeito. Esse é 

apenas um dos exemplos da inconsistência da análise sintática da GT e “é decorrência de uma 

atitude generalizada de falta de um esforço teórico constante” (PERINI, 1995, p. 13).  

Devido à ausência de um consistente importe teórico da GT, conforme crítica de Perini 

(1995), não consideraremos como divisão da sintaxe os termos da oração por ela definidos. 

Começaremos por definir, ou melhor, redefinir o conceito de sujeito. Para isso, Perini faz uma 

observação na qual afirma existir uma definição explícita na GT sobre o sujeito, já mencionada 

aqui, e outra implícita na atitude de identificação do sujeito em algumas orações. Esse conceito 

implícito consiste em identificar o sujeito a partir da concordância com o verbo. Perini (2005) 

parte dessa observação para construir o conceito de sujeito. Assim, ele define sujeito como o 

termo com o qual o verbo concorda. Esse exemplo mostra as dificuldades conceituais da GT, 

advindas da mistura de critérios semânticos e sintáticos, como já definia Perini (2005, p. 313). 

Partindo dessa crítica, Duarte (2016, p. 186-187) apresenta um confronto entre a 

abordagem tradicional e as novas perspectivas no que se refere à análise sintática das orações. 

Ela dividiu o estudo da sintaxe da língua portuguesa em predicadores e seus complementos e, 

apesar de não utilizar todas as nomenclaturas da Gramática Gerativa, ela apropria-se de alguns 

dos seus termos e conceitos.    

Partindo desse confronto, a doutora em linguística Maria Eugênia Duarte (2016, p. 186-

200) propõe que a análise sintática das orações seja iniciada pelo predicado e não pelo sujeito. 

Lembramos que a divisão de termos da oração feita pela GT será desconsiderada para essa 

divisão, mas alguns de seus conceitos serão tomados como base. Um deles é a definição de 

predicado verbal e nominal. Nessa nova concepção, teremos os predicadores verbais e os 

nominais. Isso porque, segundo Duarte (2016, p. 187), “neles se encontram os elementos que 

projetam os constituintes centrais da oração, incluindo o próprio sujeito”.  

De acordo com essa orientação, os predicadores selecionam apenas um argumento 

externo (chamado de sujeito na GT) e selecionam, quando possível, argumentos internos. 

Ressalva-se é que é possível um predicador deixar de selecionar qualquer um dos argumentos 

e isso pode acontecer de forma simultânea ou não. Os argumentos internos podem receber a 

mesma nomenclatura da GT: objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, 

adjunto adverbial, porém a análise sintática não deve deter-se a essas nomenclaturas. Segundo 
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Perini (1995, p. 26), classificar os constituintes em virtude das relações sintáticas que eles 

exercem facilita sua compreensão. 

No intuito de construir uma teoria gramatical visando a analisar e compreender o 

funcionamento da língua, sem que haja inconsistências graves como acontece na GT, Perini 

(1995, p. 20-21) faz uma renovação da gramática, elegendo, para isso, alguns critérios para uma 

“boa” gramática. Para fazer essa reformulação, ele analisa três pontos: a relação entre aspectos 

semântico e formal da linguagem; a definição de paradigma gramatical e distinção entre classe 

e funções.  

Trataremos de apenas alguns aspectos importantes que colaborem para a compreensão 

da organização sintática das sentenças. Um deles é o reconhecimento de termos como “oração”, 

“frase” e “oração subordinada” como classe de forma. Outro ponto a ser considerado, que se 

apresenta como uma saída para muitas falhas de análise sintática da GT, seria o reconhecimento 

do sintagma nominal como uma classe. Assim, seria mais fácil compreender que um sintagma 

nominal poderia assumir várias funções sintáticas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, 

adjunto adnominal. 

Em síntese, apropriando-se do conceito gerativista, da GT e da Nova Gramática 

proposta por Perini, podemos dividir a sintaxe de uma sentença em predicadores, argumentos e 

sintagmas. Os predicadores podem ser verbais ou nominais, que podem ou não selecionar 

argumentos externos(sujeito) e argumentos internos (complementos). Tantos os argumentos 

externos quanto os internos podem ser formados por sintagmas. Além dos termos selecionados 

pelos predicadores da oração, como apresenta Duarte (2016), há outros que podem se juntar ao 

predicador verbal ou à sentença, para caracterizar uma circunstância: são os chamados adjuntos 

adverbiais. 

Outra novidade é a extensão da noção de coordenação e de subordinação a todas as 

relações entre os constituintes de uma sentença, não só aos períodos compostos. Assim, 

observamos que há uma relação de subordinação entre predicadores, ao passo que entre 

sintagmas que exercem a mesma função em uma sentença há relação de coordenação. Essa 

distinção da relação de coordenação e subordinação para além das orações é uma novidade, 

considerando os manuais de gramática tradicionais, contribuindo para a compreensão da 

estrutura da língua. 

 

2.3.1.2 Períodos Compostos 
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De acordo com o que já foi mencionado na seção anterior, os termos que estruturam 

uma oração podem apresentar-se em forma de orações, caso em que dizemos que estamos diante 

de um período composto. 

 

‘Período é a frase formada de duas ou mais orações’. Essa declaração representa a 
definição da GT para a formação dos períodos, que se completa com a seguinte 
informação “de acordo com o modo como se dispõem e relacionam nele, apresenta o 
período duas estruturas típicas: coordenação e subordinação (ROCHA, 2000, p. 259). 

  

Quando unimos duas orações e uma não exerce nenhuma função sintática da outra 

oração, estamos diante de orações coordenadas, ou seja, há uma independência sintática. Como 

mencionado, quando uma oração exerce uma função sintática de outra oração há relação de 

subordinação. Vejamos um exemplo da relação de coordenação e subordinação na análise 

sintática de períodos simples: 

(1a) Os filhos querem atenção. 

O sintagma “atenção” é um argumento interno subordinado ao predicador verbal 

“querem”. Esse exemplo pode servir de analogia para compreender as relações de subordinação 

que ocorrem nos períodos compostos. Duarte (2016) declara que uma oração pode assumir o 

papel de um termo de outra e ser um argumento selecionado por um predicador e que a melhor 

maneira de iniciar a análise de um período composto é pelo verbo flexionado de uma oração 

que não começa com uma conjunção ou outro elemento subordinante. Vejamos a seguinte 

sentença: 

(1b) Os filhos querem que os pais lhes deem atenção. 

Como a autora sugere, iniciaremos a análise pela oração “Os filhos querem”: logo 

percebemos que esta seleciona como argumento interno a segunda oração, iniciada pela 

conjunção integrante “que”; a segunda é, portanto, uma oração subordinada, já que exerce uma 

função em relação a oração “Os filhos querem”. Percebemos que o avanço dos estudos 

linguísticos traz mudança na forma de compreender e analisar as orações, o que pode contribuir 

para um ensino mais produtivo. Quanto à nomenclatura, no caso das orações subordinadas com 

função de substantivo, não há alteração significativa. 

Na classificação das orações subordinadas substantivas, há apenas duas mudanças. A 

primeira refere-se à oração subjetiva: segundo Duarte (2016) quando uma oração classificada 

pela GT como subjetiva não tem possibilidade de se antepor ao predicador (verbo), ela assume 

o papel de argumento interno (complemento verbal). A outra diferença ocorre na classificação 

da oração apositiva: já que esta não é argumento externo, nem interno do predicador (verbal ou 
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nominal), Duarte (2016) considera que as orações apositivas são apenas modificadores de 

sintagmas nominais que fazem parte da estrutura de um argumento interno. 

As orações adjetivas são classificadas como modificadoras de sintagma nominais e 

chamadas também de relativas, por serem introduzidas por pronomes relativos. Usa-se a mesma 

classificação da GT: restritivas e explicativas. Duarte (2016, p. 214) chama atenção para o fato 

de que o rótulo de explicativa “...era usado para classificar adjetivos que tinham estreita relação 

semântica com os nomes que modificavam (“água mole”)”, ao passo que outros adjetivos 

apenas restringiam “(“moça bonita”)”. A pesquisadora justifica que, como essa definição caiu 

em desuso, também se deve abolir essa classificação das orações adjetivas e afirma ainda que 

essas orações sejam chamadas também de “relativas apositiva”. 

As orações adverbiais, que assumem o papel de adjunto adverbial, não são selecionadas 

pelos verbos flexionados de uma oração, elas se unem aos verbos para acrescentar 

circunstâncias. Duarte (2016) elege duas características para essas orações circunstâncias: 

podem aparecer antepostas ou pospostas à oração principal (oração à qual pertence o verbo que 

se destina à circunstância), articulando-se por meio de conjunção ou aparecendo reduzidas de 

infinitivo, particípio ou gerúndio.  

A diferença da classificação da GT é que, segundo Mateus et al. (2003), apenas as 

orações: concessivas, condicionais, finais, causais e temporais encaixam-se nessas 

características. “As comparativas, consecutivas e proporcionais apresentam uma maior 

integração sintática devido a presença de termos correlatos” (DUARTE, 2016, p. 218) na oração 

principal e na outra: tanto...que; quanto mais...tanto mais, mais ...do que. As conformativas, 

apesar de não aparecerem com esses termos correlatos, incluem-se nesse grupo porque se 

percebe uma comparação implícita. 

É preciso observar que existem a dependência sintática e a dependência semântica. As 

orações coordenadas são independentes sintaticamente, mas existe uma dependência semântica. 

A mesma relação semântica pode apresentar-se de formas sintáticas distintas. Veja o exemplo: 

(2a) Por indicação médica preciso comer verdura, mas não gosto. 

(2b) Embora não goste de verdura, preciso comer por indicação médica. 

Conclui-se nesse exemplo, e em outros casos não demonstrados, que a relação semântica 

vai muito além das relações sintáticas e, por muitas vezes, isso não é considerado no ensino, 

provocando lacunas e discordâncias por parte dos estudantes de língua. A gramática funcional 

vai tratar os fenômenos linguísticos exatamente tentando preencher essa lacuna. No capítulo 

seguinte, passaremos a conhecer a proposta dessa gramática. 
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2.4 A GRAMÁTICA FUNCIONAL 

 

O que determina uma gramática funcional, conforme Nichols (1987), é que sua análise 

não considera apenas os aspectos sintáticos, mas inclui todo o processo comunicativo: o aspecto 

semântico e o discursivo. Essa é a principal característica que abrange todos os modelos 

funcionalistas. Para uma compreensão mais generalizada dos princípios gerais da gramática 

funcional, Dik (1997) especifica três princípios de adequação exploratória: adequação 

pragmática, adequação psicológica e adequação tipológica. 

A adequação pragmática é a principal característica desse tipo de gramática, princípio 

responsável pela análise das propriedades das expressões linguísticas na interação verbal para 

construir um “modelo de usuário da língua natural” (DIK, 1977). A adequação psicológica 

indica, como afirma Pezatti (2007, p. 171) o que há em comum entre “a descrição gramatical e 

as hipóteses psicológicas” do processamento linguístico. Essa interação resulta em modelos 

psicológicos tratando da produção e compreensão das expressões linguísticas. 

O princípio de adequação tipológica dá conta de construir gramáticas específicas para 

cada língua, apresentando as diferenças e semelhanças entre gramáticas de outras línguas. Sua 

aplicação tem por objetivo construir um “modelo de usuário de língua natural”, considerando-

se, para isso, as seguintes capacidades humanas: a linguística, que é a capacidade de se 

expressar e de compreender; a epistêmica, que é a capacidade de construir o conhecimento; 

capacidade lógica, que consiste em alguns procedimentos mentais visando à dedução ou 

analogias e, por último, a capacidade social. Esse último princípio é o que permite a um usuário 

da língua saber o que dizer, a quem e como dizer.  

Mesmo com esses princípios que definem a gramática funcional, é preciso considerar   

a existência de vários modelos de análise funcionalistas. Moura Neves (1997) faz um resumo 

dos tipos de funcionalismos: o conservador, um extremado e um moderado. O tipo conservador 

apenas aponta a inadequação do formalismo, sem propor uma análise da estrutura. O tipo 

moderado não apenas aponta essa inadequação, mas vai além, propondo uma análise 

funcionalista da estrutura. O funcionalismo extremado nega a realidade da estrutura como 

estrutura e considera que as regras se baseiam internamente na função, não havendo, portanto, 

restrições sintáticas.  

É preciso ressaltar que a gramática funcional não estuda de forma isolada a fonologia, a 

sintaxe e a semântica, como acontece no formalismo. Sendo assim, ela pode integrar alguns ou 

todos os níveis em sua análise. Isso acontece até naqueles modelos menos moderados. Na visão 

funcionalista, a gramática é “internamente estruturada como um organismo, dentro do qual 
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alguns subsistemas são mais proximamente relacionados entre si – tanto em função como em 

estrutura” (MOURA NEVES, 1997, p. 24). 

Entre os modelos de funcionalismos moderado, pelo menos dois se destacam. Estes 

recebem o nome de seu teórico; temos então a linguística sistêmico-funcional de Halliday 

(1985) e o funcionalismo de Simon Dik (1977). Halliday (1985) defende que a gramática é 

composta por estruturas sistêmicas organizadas por traços (paradigmáticos) e funções 

(sintagmáticas). Nessa teoria funcional de Halliday, os elementos linguísticos são considerados 

pela função que exercem no sistema linguístico. Apesar de considerar como unidade de análise 

orações e expressões, ele considera o texto como “real unidade linguística” (MOURA NEVES, 

1997, p. 63). 

No modelo funcionalista extremado, como destaca Moura Neves (1997), incluem-se os 

trabalhos de Givón; Thompson; Hopper (1980). No entanto, as produções mais recentes de 

Givón (1984; 1990; 1993; 1995) já são consideradas moderadas e passaram a ser representativas 

dos modelos funcionalistas americanos. O modelo funcional de Givón estrutura-se a partir dos 

seguintes requisitos:  

 

A linguagem é uma atividade sociocultural; estrutura3 serve para função cognitiva ou 
comunicativa; estrutura é não-arbitrária, motivada, icônica; mudança e variação estão 
sempre presentes; significado é dependente do contexto e não atômico; categorias são 
menos do que discretas; estrutura é maleável, não rígida; gramáticas são emergentes 
e regras de gramática permitem algum vazamento (GIVÓN, 1995, p. 9 – Tradução 
nossa). 
 

Todos esses requisitos levam a compreender que o estudo da língua deve acontecer a 

partir da reflexão da língua em uso, considerando suas variações e situações comunicativas. 

Sendo assim, o que norteia o estudo da língua na gramatical funcional não são componentes da 

estrutura linguísticas, mas a função discursiva presente em um enunciado. Na gramática 

funcional, segundo os princípios de integração dos componentes, a sintaxe integra os 

componentes semânticos e pragmáticos: uma sentença que não considere a integração desses 

componentes é artificial, não representa a língua em uso, que é objeto de análise da teoria 

funcionalista (MOURA NEVES, 1997).  

                                                           
3 “Language is a social-cultural activity; structure serves cognitive or communicative function; structure is no-
arbritrary, motivated, iconic; change and variation are ever-present; meaning is context-dependent and non-
atomic; categories are less-than-discrete; structure is malleable, not rigid; grammars are emergent; rules of 
grammar allow some leakage” (GIVÓN, 1995, p. 9). 
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Além desses componentes, estudos de Du Bois (1980), Mathiessen; Thompson (1988) 

incluem o componente discursivo na própria gramática. Um exemplo disso é o fato de tratar a 

“articulação das orações à organização discursiva” (MOURA NEVES 1997, p. 26). Os estudos 

de Hopper e Thompson (1980) também preveem a participação de fatores discursivos na 

construção do conceito de transitividade, e esses conceitos perpassam a construção das orações 

e do texto como um todo. Assim, “relevo discursivo e grau de transitividade estão 

correlacionados” (MOURA NEVES, 1997, p. 27). Essas são algumas considerações que 

comprovam a integração entre discurso e gramática. Nesta pesquisa, passaremos a considerar 

os aspectos discursivos da formação da hipotaxe adverbial. 

 

2.4.1 Gramática discursivo-funcional 

 

 Hengeveld; Mackenzie (2012) definem a Gramática Discursivo-Funcional (GDF) como 

uma teoria gramatical que observa os indícios psicolinguísticos da estrutura gramatical básica. 

Essa observação ocorre de maneira descendente, partindo sempre da intenção do falante.  Esses 

autores descrevem o evento de interação verbal como um processo que integra o componente 

gramatical a outros três componentes não gramaticais, denominados de conceitual, de saída e 

de contextual.  O componente conceitual é responsável pela intenção discursiva e conceitos 

construídos por meio da interação social. Esse componente é, na verdade, o que motiva a 

existência da comunicação linguística: é ele que inicia todo o processo de interação verbal; o 

contextual relaciona-se às práticas sociais de uso da língua em determinada sociedade; por 

último, temos o componente de saída, que é a materialização oral ou escrita de uma língua. 

 A interação entre esses componentes ocorre por meio de dois processos. O da 

formulação envolve as regras que definem, com base em critérios semânticos e pragmáticos, se 

determinada sequência linguística pertence a determinada língua e o processo de codificação 

que dá conta das regras que tornam possível a codificação morfossintática e fonológica das 

representações semânticas e pragmáticas.      A GDF 

apresenta a seguinte estrutura: primeiro, considera-se a intenção comunicativa, que é o 

componente conceitual pré-linguístico. Essa intenção passa pelo processo de formulação para 

saber como traduzi-la em uma representação semântica e pragmática. Nesse processo de 

formulação, o componente contextual exerce bastante influência, pois ele apresenta formas e 

conteúdo de discursos anteriores, situa o momento do discurso e os papeis sociais dos 

interlocutores. No componente de saída, codifica-se morfológica e sintaticamente a intenção 

comunicativa seguindo as regras da língua. 
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 O intuito da GDF é analisar os fenômenos morfossintáticos e fonológicos a partir de 

critérios semânticos e pragmáticos construídos segundo Hengeveld; Mackenzie (2012) a partir 

da cognição humana e da comunicação inter-humana. Por essa razão, a GDF pertence aos 

modelos funcionalistas moderados. Vejamos como esse tipo de análise pode contribuir para o 

ensino de gramática da língua portuguesa na educação básica. 

 

2.5 FUNCIONALISMO E O ENSINO DA GRAMÁTICA 

 

O princípio básico do funcionalismo é o estudo da língua em um processo de interação 

verbal, sabendo-se que a concepção de língua adotada é a que a descreve como instrumento de 

comunicação, buscando refletir sobre seu funcionamento em prol do desenvolvimento da 

competência comunicativa do usuário da língua.  

Considerando o contexto do ensino básico, os estudos do funcionalismo linguístico 

podem oferecer uma alternativa para o ensino de gramática. Eles podem substituir algumas 

descrições normativas da Gramática Tradicional preenchendo algumas lacunas dos manuais de 

gramática que chegam às salas de aula. 

A gramática funcional analisa a língua considerando seus aspectos internos e externos, 

não estuda os enunciados de forma isolada de seu contexto. Esses aspectos contribuem para a 

reflexão sobre o funcionamento da estrutura da língua.  

Por exemplo, ao analisar uma oração adverbial, os manuais de gramática tradicionais 

prescrevem que seja considerada a classificação da conjunção que liga as cláusulas. Essa 

classificação é alvo de muitas críticas dos funcionalistas, na medida em que uma conjunção 

pode assumir mais de uma relação circunstancial. A gramática funcional orienta a observação 

e reflexão sobre todo o enunciado para compreender qual relação circunstancial emerge da 

relação entre as cláusulas. Elimina-se, na análise funcional, quase completamente a descrição 

da forma: divisão das orações, identificação de qual oração é subordinada, identificação da 

conjunção, tudo que é comum acontecer nas aulas tradicionais de gramática. Prioriza-se, então, 

o sentido do enunciado. 

Esse é um exemplo de como o ensino considerando o funcionalismo pode trazer 

vantagens para o ensino de língua materna. Seus preceitos teórico-metodológicos podem 

colocar em prática as propostas dos PCN (1998), que preveem para o ensino de Língua 

Portuguesa atividades de análise linguística que promovam a reflexão sobre os recursos 

expressivos da língua e não atividade metalinguísticas com o objetivo de memorizar 

terminologias da GT. 
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É claro que se trata de uma teoria e de pesquisas que ainda precisam ser didatizadas para 

serem utilizadas em sala de aula e que, não sendo um método de ensino, tem preceitos para a 

análise linguística que não podem garantir o bom desempenho de aprendizagem dos alunos. 

Com base em pesquisas já realizadas, os professores podem considerar alguns princípios do 

funcionalismo para nortear o planejamento didático de suas aulas e tentar substituir o ensino 

prescritivo tradicional por um ensino mais refletivo. Isso foi feito nessa pesquisa-ação, 

aplicamos a teoria funcionalista discursiva para nortear a didática do ensino da oração 

subordinada adverbial concessiva. 

 

2.5.1 Análise funcionalista discursiva das orações subordinadas adverbiais 

 

Nesse estudo, a análise das orações adverbiais será feita a partir da abordagem 

funcional-discursiva. Essa abordagem faz uma série de observações que divergem da GT 

quanto à definição e classificação das orações adverbiais. A mais distinta observação parte de 

como se analisa essas orações, considerando-se como base não a descrição sintática, mas as 

funções discursivas que elas exercem. Para fazer a análise das relações entre cláusulas a partir 

do discurso, é preciso considerar, como afirma Decat (2001), que há diferentes tipos de 

subordinação, denominadas encaixadas e estruturas de hipotaxe. 

Outro fator que torna singular essa análise é o fato de rejeitar a definição simplista de 

que a função que uma cláusula adverbial exerce em outra cláusula depende da classificação da 

conjunção. A análise funcional-discursiva elege como critério de definição da função dessas 

orações a observação das relações semânticas e pragmáticas. Segundo Decat (2001, p. 106), “... 

nem sempre é possível dizer a que tipo de função uma cláusula adverbial serve em outra 

cláusula, dado o fato que frequentemente ela terá, mais que uma função gramatical, uma função 

discursiva”. A pesquisadora alerta também para o fato de que essas orações por vezes não 

exercem função somente relacionada a uma cláusula definida, mas a todo “um conjunto de 

cláusulas”. 

A GDF analisa as orações subordinadas adverbiais não pelo aspecto morfossintático 

isolado, como já foi dito, mas privilegiando o componente conceitual dos enunciados, ou seja, 

a intenção comunicativa. Sendo assim, a análise funcionalista discursiva acontece de forma 

descendente. Primeiramente identifica-se o propósito de construir uma elocução de contradição 

ou frustração de expectativa, para depois observar a formulação da codificação da oração 

concessiva, considerando o aspecto contextual e os critérios semântico e pragmático. 
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Assim é que se explica por que elementos morfossintáticos não denominados de 

conjunção adverbial concessiva podem codificar essa circunstância. Até mesmo enunciados 

que não existem elementos morfossintáticos marcadores de concessão podem transmitir a 

intenção de contradição ou frustração de expectativas, como veremos na análise da questão 1 

da primeira atividade. 

 

2.5.2 Contribuições da gramática discursivo-funcional para o ensino das orações 

adverbiais 

 

Os estudos linguísticos já fazem parte há muito tempo da grade curricular da formação 

dos professores de línguas, mas as contribuições concretas desses conhecimentos chegam à sala 

de aula muito lentamente. É um dos nossos objetivos, nesse trabalho, fazer a transposição 

didática da Gramática Discursivo-Funcional para o ensino da oração subordinada adverbial 

concessiva. Este trabalho abordará apenas uma oração adverbial, por se tratar de uma 

intervenção didática e também devido à complexidade da análise dos resultados. 

O ensino tradicional das orações adverbiais, que considera a concepção da GT, faz a 

análise dessas orações a partir da classificação das conjunções que as iniciam. Isso nos remete 

a um ensino que desconsidera o uso da língua, na medida em que saber “classificar” 

corretamente essas conjunções não garante a ampliação da capacidade comunicativa do 

indivíduo. Esse ensino se opõe ao propósito do funcionalismo, que requer que se observe a 

linguagem em uso, favorecendo o desenvolvimento da competência comunicativa. 

O ensino das orações adverbiais, de acordo com os princípios do funcionalismo, deverá 

favorecer a compreensão das relações circunstanciais estabelecidas por essas orações; para isso, 

o principal aspecto a se considerar não será o morfossintático (classificação das conjunções, 

distinção entre oração principal e oração subordinada), mas o pragmático e o discursivo. Numa 

análise considerando esses últimos aspectos citados, será possível evitar equívocos que ocorrem 

por considerar apenas o valor (ou classificação) da conjunção, já que é comprovado que uma 

mesma conjunção pode ter mais de um valor semântico. 

Como já foi mencionado, a GDF privilegia a compreensão da intenção comunicativa de 

um enunciado e retira do ensino classificações detalhadas da estrutura sintática das orações 

subordinadas adverbiais, tornando o ensino de gramática menos enfadonho e mais útil para 

favorecer o desenvolvimento da competência comunicativa dos estudantes. 

O conhecimento específico da estrutura gramatical ou a formulação da codificação do 

Componente Conceitual é um conhecimento especializado do professor ou pesquisador de 
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língua. Não é necessário que o falante de uma língua e/ou estudante do ensino básico domine a 

descrição dessa estrutura: ele só precisa ser capaz de compreender a intenção discursiva de um 

enunciado. Por isso, selecionamos, para elaboração da intervenção didática no ensino da oração 

subordinada adverbial concessiva, os princípios da análise discursiva funcionalista descritos 

por Decat (2001). Temos, então, os seguintes critérios para a aplicação pedagógica da 

abordagem funcional-discursiva ao ensino das orações adverbiais: 

 Não se deve explicitar as relações de subordinação e/ou coordenação; 

 Não é preciso identificar a oração principal, embora seja preciso, na exposição da 

função discursiva, separar as cláusulas para observar a relação circunstancial que 

ocorre entre elas; 

 Não se pode analisar a circunstância adverbial mediante a classificação da conjunção 

adverbial; 

 É preciso observar a relação circunstancial de concessão que ocorre no enunciado 

(não somente entre cláusulas). 

 Outro requisito é que o ensino seja realizado por meio de textos, não apenas em 

períodos isolados. 

Para percebermos as mudanças no ensino desse conteúdo gramatical proporcionado por 

essa intervenção à luz da GDF, veremos como alguns livros didáticos de nono ano do Ensino 

Fundamental apresentam o ensino da oração adverbial concessiva. 

 

2.5.3 O ensino das orações adverbiais em livros didáticos do 9º ano 

 

Faremos uma breve descrição do ensino das orações adverbiais em livros didáticos. 

Foram selecionados três livros didáticos do 9º do Ensino Fundamental de editoras diferentes, 

que constaram no PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) em campanhas diferentes. Um 

deles é o livro Português Linguagens (9ª edição), que aborda o ensino das orações adverbiais 

privilegiando o aspecto sintático da gramática, o que não difere da abordagem da Gramática 

Tradicional, já que insiste na análise sintática de divisão do período em oração principal e 

subordinada. Considera-se que as orações adverbiais seguem uma classificação tipológica pré-

definida, guiada pelo valor semântico das conjunções, apesar de fazer algumas considerações 

discursivas de mudanças de sentido de algumas conjunções. 

O livro didático “Singular e Plural: Leitura, Produção e Estudos de Linguagem (1ª 

edição)” traz a mesma abordagem do livro anterior, dando ênfase, porém, à identificação da 
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circunstância a partir das conjunções, ou seja, o sentido do enunciado fica dependendo do 

sentido da conjunção.  O mesmo ocorre com o livro “Projeto Teláris (1ª edição). Assim, 

concluímos que o ensino das orações adverbiais nos livros didáticos analisados continua 

privilegiando o aspecto sintático da gramática, o que não traz muita contribuição para o 

desenvolvimento da competência comunicativa dos estudantes do ensino básico brasileiro. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos que nortearam essa 

pesquisa, os princípios básicos da teoria funcionalista, aplicada ao ensino das orações 

adverbiais, bem como os procedimentos didáticos da aplicação da pesquisa. 

 

3.1 A PESQUISA-AÇÃO 

 

Essa pesquisa foi norteada pela metodologia de pesquisa-ação, assim definida: 

 

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p. 20). 

 

A definição dessa metodologia mostra sua amplitude, sendo possível sua aplicação em 

áreas diversas. Para compreendê-la, faremos uma exposição dos seus principais princípios, 

objetivo e métodos. É preciso deixar claro que a pesquisa-ação é diferente exatamente por não 

se limitar às exposições teóricas: ela tem como objetivo permitir a solução de um problema 

mediante aplicação de uma teoria. Essa aplicação envolve várias etapas que veremos mais 

adiante. 

Considerando o contexto educacional, esse tipo de pesquisa é útil e necessário para a 

melhoria do ensino, na medida em que utiliza a prática para a construção do conhecimento. 

Outra peculiaridade dessa pesquisa é que os sujeitos da situação problema observada são 

agentes das ações planejadas pelo pesquisador, ou seja, no caso de uma pesquisa educacional 

os discentes participam da pesquisa, são agentes da construção do conhecimento. 

Thiollent (2011) elenca uma série de etapas que podem fazer parte da organização desse 

tipo de pesquisa, reiterando que essas etapas não são estanques e que o pesquisador deve 

selecioná-las de acordo com sua pesquisa. Faremos, então, um breve resumo dessas etapas e, 

posteriormente, apresentaremos nossa seleção. 

Na fase exploratória, são definidos o campo da pesquisa, os sujeitos participantes e é 

feita a observação da situação e dos problemas. Nessa fase, realiza-se um diagnóstico para 

selecionar o problema de solução mais urgente. A segunda fase é o tema da pesquisa, é o 

momento da definição do objeto da pesquisa, dos objetivos e das teorias que serão utilizadas 

para resolução do problema identificado no diagnóstico. A colocação dos problemas é o 
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momento em que se define os problemas que serão resolvidos utilizando determinado(s) 

aporte(s) teórico(s). 

O lugar da teoria é a adequação da teoria ao contexto no qual será aplicada a pesquisa. 

Essa teoria será usada posteriormente para confirmar ou refutar a etapa denominada de 

Hipótese, que discorre sobre as possíveis soluções para o problema identificado. As hipóteses 

organizam e norteiam a pesquisa, e na etapa do seminário examina-se, discute-se e toma-se 

decisões acerca do processo investigativo. Depois é o momento do campo de observação, 

amostragem e representatividade qualitativa, quando se define o campo de aplicação da 

pesquisa e estratégias de análise. Uma dessas estratégias está contida na coleta de dados, que é 

a etapa de definição dos instrumentos que servirão para análise do resultado das pesquisas. 

Aprendizagem é uma etapa decorrente da aplicação de uma teoria, de maneira que tanto 

o pesquisador quanto os participantes têm a aprendizagem facilitada em virtude da pesquisa-

ação. Para avaliar essa aprendizagem, é preciso considerar a etapa definida como saber formal 

e saber informal, que compreende o processo de interação entre conhecimento prático e saber 

teórico para construir de um novo conhecimento. 

A aprendizagem também depende da estratégia do Plano de ação, pois esta é o 

planejamento para alcançar os objetivos pretendidos. Nessa fase, identificam-se atores e os 

papeis que exercerão, as estratégias que serão utilizadas e define-se os métodos avaliativos da 

pesquisa. E, por último, tem-se a Divulgação externa, que é a apresentação dos resultados das 

pesquisas, passível de ocorrer em eventos, congressos, conferências e publicações científicas. 

Thiollent (2011) apresenta todas essas etapas, mas afirma que a metodologia pesquisa-ação é 

“flexível”, não necessariamente seguindo todas essas etapas, de maneira que cabe ao 

pesquisador selecionar as mais adequadas à sua pesquisa. 

 

3.2 ABORDAGENS PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

 

As ações didáticas de intervenção dessa pesquisa foram construídas com base em um 

dos modelos de McIntosh; Strevens (1974), apresentados por Travaglia (2009) em seu livro 

Gramática e Interação. Por esse motivo, faremos uma breve descrição desses modelos. 

O ensino prescritivo é o ensino da norma padrão culta de uma língua e tem por objetivo 

prescrever as regras desse padrão em todos os níveis de análise linguística. As atividades visam 

a definir quais enunciados devem ser aceitos e quais não devem ser aceitos no discurso, segundo 

uma norma linguística privilegiada.  Esse ensino privilegia as atividades metalinguísticas, e 



54 
 

essa metodologia descritiva e prescritiva pouco contribui para que os alunos desenvolvam as 

competências de produção e compreensão de enunciados. 

O ensino descritivo é composto por atividades que descrevem o funcionamento e a 

estrutura de uma língua em qualquer variante; seu objetivo é o conhecimento do funcionamento 

dos elementos dessa língua. Esse ensino é aceito por todos os tipos de gramáticas, não só a 

descritiva. Apesar de ser necessário, não é suficiente para melhorar o desempenho linguístico 

dos estudantes. 

E, finalmente, é o ensino produtivo que mais contribui para alcançar o objetivo de 

desenvolver as habilidades linguísticas, não utilizando, para isso, atividades que prescrevam 

normas, mas atividades que favoreçam o desenvolvimento da competência linguística. Esse 

ensino prioriza a construção de novas habilidades de compreender e produzir textos, 

especialmente na modalidade escrita. Para construir essas habilidades, esse ensino propicia a 

reflexão sobre a estrutura de uma língua. Nessa pesquisa, os discentes serão estimulados a 

refletir sobre a construção da circunstância concessiva no Português.  

Para elaboração da metodologia interventiva dessa pesquisa, que se trata diretamente de 

atividades de ensino, consideramos como base o ensino produtivo. O ensino prescritivo não 

será considerado, já que utilizaremos como suporte teórico a análise funcionalista, a qual se 

opõe às prescrições normativas de análise das orações adverbiais presentes na GT. O ensino 

descritivo não terá muito destaque, considerando que o objetivo não é ensinar a descrição, mas 

a compreensão da língua em uso. Entendemos que o estudo e a descrição detalhada dessa 

estrutura linguística cabe apenas ao professor/pesquisador, aos participantes cabe o 

desenvolvimento da competência comunicativa de compreender o sentido da relação 

concessiva no enunciado. 

Segundo Travaglia (2007), o ensino produtivo é o mais adequado para que se 

desenvolva a competência comunicativa. Esse método de ensino parte do conhecimento 

internalizado do sujeito e propõe a aplicação de atividades reflexivas, que ampliam a capacidade 

de compreender e usar a língua em diversas situações. 

O ensino de língua que propomos nessa intervenção didática segue o 

redimensionamento do ensino descritivo proposto no ensino de gramática elaborada por 

Travaglia (2007). Sendo assim, a descrição teórica da classificação da circunstância concessiva 

nas orações adverbiais descritas pela GT será usada como instrumento que auxilia o 

desenvolvimento da competência comunicativa.  

Vale ressaltar que nessa intervenção didática a descrição do conceito e do 

funcionamento da relação circunstancial seguirá o modelo da análise funcionalista, o qual une 
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três aspectos para a análise da língua: morfossintático, pragmático e discursivo. Considerando 

esses aspectos, as atividades em sala de aula não podem se basear em aulas expositivas, mas 

em atividades que propiciem a construção da compreensão da relação circunstancial concessiva. 

Essa mesma estratégia está prevista na proposta de Travaglia (2007) sobre atividade da 

gramática reflexiva. Seguindo tanto a teoria funcionalista quanto a proposta de Travaglia, as 

atividades devem ser construídas a partir de textos. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DA PESQUISA 

 

Com base na metodologia de pesquisa-ação, dividimos a aplicação da pesquisa em 

sondagem, intervenção e avaliação. 

 

3.3.1 Sondagem 

 

A sondagem é a fase exploratória que Thiollent (2011) define como o momento da 

definição do contexto da pesquisa e do levantamento dos problemas, envolvendo os sujeitos da 

pesquisa. Subdividimos essa etapa em dois momentos.  

O primeiro envolveu diretamente o pesquisador, que, nesse contexto da pesquisa, 

assume o papel de docente, por isso passaremos a chamá-lo de professor/pesquisador. Nesse 

momento, passou-se a observar e refletir sobre os problemas que envolvem o ensino de língua 

materna. Nessa observação e reflexão, veio à tona a inquietação sobre como tornar o ensino das 

orações adverbiais menos prescritivo e mais produtivo, de forma a colaborar para o 

desenvolvimento da competência comunicativa de estudantes do nono ano do Ensino 

Fundamental. 

Para responder a essa indagação, passamos a investigar caminhos que nos levassem a 

uma resposta favorável a essa indagação. Dentre esses caminhos, selecionamos a análise 

funcionalista discursiva. Ainda nessa primeira etapa, traçou-se um breve perfil dos sujeitos 

participantes e delimitou-se o objeto de investigação da pesquisa-ação, já que considerando a 

descrição da GT existem ao menos nove tipos de circunstâncias relacionadas às orações 

subordinadas adverbiais. Para isso, foi necessário realizar o segundo passo da fase exploratória: 

o diagnóstico. Elaboramos, então, uma atividade diagnóstica para identificar qual circunstância 

relacionada às cláusulas adverbiais causaria maior dificuldade de interpretação aos alunos de 

uma turma de nono ano de uma escola pública. 
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Essa atividade foi composta por doze questões objetivas de interpretação e/ou análise 

de quatro tipos de circunstância adverbial: causa, consequência, condição e concessão. Essas 

doze questões foram divididas igualmente entre esses tipos de orações.  

A seleção desses tipos de circunstâncias, relacionadas às orações adverbiais, deu-se por 

dois motivos. Primeiramente, era necessário selecionar um número reduzido de circunstâncias 

adverbiais; além disso, existia uma relação entre elas. Segundo Moura Neves (2000, p. 864-

865), “tanto as construções concessivas como as causais e as condicionais expressam, de certo 

modo, uma conexão ‘causal’ entendida num sentido amplo”. Essa relação entre essas quatro 

circunstâncias será mais bem explicada no capítulo 4. 

Na realização dessa sondagem, partimos da hipótese de que os alunos de uma turma de 

nono ano do ensino fundamental de uma escola pública teriam dificuldades em interpretar as 

relações semânticas das circunstâncias que emergem no uso das orações adverbiais, 

especialmente porque eles ainda não estudaram esse conteúdo, nem mesmo com a metodologia 

do ensino tradicional de gramática. Desejávamos determinar qual das quatro relações 

escolhidas para compor a atividades apresentaria maior incidência de erro, para, então, 

selecioná-la como objeto de estudo da intervenção didática em sala de aula. 

 

3.3.2 Atividades de intervenção 

 

A partir da análise dos resultados da atividade diagnóstica, começamos a elaborar as 

atividades de intervenção. Essas atividades foram elaboradas com base nos princípios da análise 

discursiva funcionalista descrita por Decat (2001), apresentados no capítulo 2. Vejamos 

novamente esses princípios que foram usados na elaboração das atividades de intervenção 

pedagógica da abordagem funcional-discursiva ao ensino das orações adverbiais: 

 Não se deve explicitar as relações de subordinação e/ou coordenação; 

 Não é preciso identificar a oração principal, embora seja preciso, na exposição da 

função discursiva, separar as cláusulas para observar relação circunstancial que 

ocorre entre elas; 

 Não se pode analisar a circunstância adverbial mediante a classificação da conjunção 

adverbial; 

 É preciso observar a relação circunstancial de concessão que ocorre no enunciado 

(não somente entre cláusulas). 
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 Outro requisito é que o ensino seja realizado por meio de textos, não apenas em 

períodos isolados. 

Seguidos esses critérios, foram elaboradas cinco atividades divididas em dez horas/aula. 

A maioria das atividades foi aplicada de forma individual e sempre com a mediação do 

professor/pesquisador durante e após a realização das atividades. Como procedimento de 

mediação, após cada atividades era feita a correção da atividade realizada. 

No segundo encontro, aplicou-se a primeira atividade, que teve como objetivo 

possibilitar a construção do conceito da circunstância de concessão. Como estratégia para 

alcançar esse intento, utilizou-se a crônica “O homem trocado”, de Luís Fernando Veríssimo. 

E a partir desta leitura, aplicou-se duas tarefas, uma para identificar contradições no texto e 

outra para apresentar a estrutura dos períodos compostos por subordinação adverbial 

concessiva. Vale salientar, porém, que os termos dessa estrutura não foram explicitados para os 

alunos, como prevê a proposta da análise funcionalista discursiva. 

No terceiro encontro, foi realizada a terceira atividade, que apresentava dois textos para 

serem completados: um devia ser preenchido com as consequências esperadas para os fatos 

apresentados e o outro, com relações de contradição, de frustração de expectativas. O objetivo 

dessa atividade é usar o contraste dessas duas circunstâncias (consequência e concessão) para 

compreender a relação de concessão. 

No quarto encontro, foi apresentada a definição da circunstância concessiva, por meio 

de uma aula expositiva. Nessa aula, os alunos ficaram cientes de que estariam participando de 

uma experiência de ensino diferente do ensino tradicional das orações subordinadas adverbiais 

e de que, por isso, outras atividades seriam realizadas a fim de alcançar o objetivo de fazê-los 

compreender as relações circunstanciais concessivas. Eles foram informados de que cada 

atividade realizada faria parte de uma avaliação contínua de verificação de aprendizagem e 

ficaram cientes de que a escolha do ensino da concessiva deu-se por meio da análise da 

atividade diagnóstica, na qual se verificou uma maior dificuldade de identificação da relação 

de contrariedade ou frustração de expectativa (circunstância concessiva).  

No quinto encontro, foi aplicada a terceira atividade, utilizando-se trechos de letra de 

música para identificar enunciados com circunstância concessiva. Logo em seguida, 

percebendo-se que a maioria não atingiu o objetivo, foi realizada uma atividade com o objetivo 

de exercitar a construção da relação concessiva por meio de períodos curtos, sem textos para 

contextualizar. Novamente, foi apresentada a construção da relação concessiva. 

A quinta atividade funcionou como uma pré-avaliação, tendo ocorrido no sexto 

encontro, com o objetivo de verificar se os alunos já conseguem identificar a circunstância 
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concessiva. No sétimo encontro, foi feita uma análise coletiva das respostas dessa atividade, 

sempre ratificando o conceito da relação de concessão. O objetivo desse encontro foi dirimir 

eventuais dúvidas sobre a definição e identificação da relação concessiva. A avaliação final foi 

aplicada no oitavo encontro, contendo três questões objetivas e duas subjetivas. Posteriormente, 

o resultado dessa avaliação foi apresentado à turma. 

 

3.3.3 Avaliação 

 

A avaliação dessa intervenção didática aconteceu de forma contínua, a cada momento 

de aprendizagem, a cada atividade realizada. Como defende Libâneo (2013, p. 218), a avaliação 

cumpre o papel de verificar se os objetivos estão sendo alcançados para que seja possível 

intervir na metodologia didática a fim de corrigir a rota que levará ao destino desejado, nesse 

caso a compreensão das relações concessivas da cláusula adverbial.  

Libâneo (2013) divide as tarefas de avaliação em verificação, qualificação e apreciação 

qualitativa. Nessa intervenção, as tarefas de verificação foram as seguintes atividades: a 

terceira, a quarta e a quinta. Na última, já foi possível verificar resultados positivos quanto aos 

objetivos pretendidos, mas só a última atividade (sexta atividade) foi considerada uma tarefa de 

qualificação, que, conforme essa teoria didática, é a comprovação do resultado alcançado.  

Para a apreciação qualitativa, será feita uma comparação entre o resultado da atividade 

diagnóstica e o resultado da avaliação (sétima atividade), por meio de percentuais de acertos de 

toda a atividade. 

Seguindo os preceitos de Libâneo (2013) quanto aos instrumentos de avaliação, 

realizamos a atividade diagnóstica ou sondagem, como relatado. Depois, com base na análise 

dessa sondagem, promovemos encontros didáticos nos quais aplicamos exercícios visando à 

construção do conhecimento, os quais foram verificados um a um para aferir o sucesso da 

turma.  

A cada resultado verificado, o professor/pesquisador compartilhava com os 

participantes os avanços e trabalhava para a superação das dificuldades encontradas, sempre 

explicando e demonstrando como ocorre a relação concessiva. Além disso, outras atividades 

eram aplicadas para construir a habilidade desejada. Essas atividades tinham, portanto, duas 

funções: a construção do conhecimento através da reflexão sobre a língua e a verificação dessa 

construção. 

A avaliação final foi elaborada de forma semelhante à atividade diagnóstica, com três 

questões objetivas de múltipla escolha. A única diferença é que foram acrescentadas duas 
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questões subjetivas, uma vez que nas atividades interventivas foram realizadas mais de uma 

questão desse tipo. A avaliação final teve menor número de questões, comparada com a 

atividade diagnóstica, porque objetiva avaliar apenas a compreensão de uma circunstância, ao 

passo que na atividade diagnóstica o aluno deveria identificar quatro tipos de circunstâncias.  

Conforme mencionado, os resultados da intervenção serão descritos em porcentagem de 

acertos da atividade avaliativa e será descrito o resultado de cada atividade realizada na 

intervenção. Para análise dos resultados, será feita uma comparação entre os resultados da 

atividade diagnóstica, selecionando apenas as questões que se referem à circunstância 

selecionada para essa pesquisa e à atividade avaliativa. Os resultados não serão 

individualizados, mas coletivos. Só serão analisadas as atividades avaliativas dos alunos que 

participaram de todas as atividades de intervenção ou da maioria delas. 

É necessário lembrar que nessa turma havia trinta alunos, mas, como descrito no 

capítulo anterior, apenas vinte participaram da pesquisa. Isso ocorreu por eles não estarem 

frequentando a escola, mas o motivo não foi informado à instituição de ensino. Dos vinte 

alunos, três faltaram aos dois primeiros encontros, deixando, portanto, de realizar as primeiras 

três atividades. Mesmo assim, por eles terem participado das demais atividades, suas avaliações 

finais serão consideradas para análise dos resultados. 
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4 ANÁLISE DA INTERVENÇÃO 

 

Passaremos agora a analisar as três etapas da pesquisa-ação: a sondagem, a intervenção 

e a avaliação. A realização desses três momentos de intervenção aconteceu em oito encontros 

didáticos. Faremos uma síntese dos procedimentos da realização de cada etapa e dos resultados 

obtidos. Cada etapa será descrita nesse capítulo. Para compreendê-las melhor, vejamos a 

descrição de cada uma em um quadro resumo. 

 

Quadro 01 – Síntese das atividades de intervenção. 

Etapas de intervenção no ensino da oração subordinada adverbial concessiva em uma turma de 9º ano 

do Ensino Fundamental 

Descrição da atividade Objetivo 
Quant. de 

alunos 

1º Encontro - 11 de outubro de 2018 (1h/a) - Atividade diagnóstica 

Atividade objetiva contendo 12 questões com 

três opções de respostas. 

Identificar a circunstância menos 

compreendida pelos participantes da 

pesquisa 

20 alunos 

2º Encontro - 29 de outubro de 2018 (2h/a) – Intervenção  

1ª atividade 
Construção do conceito de circunstância 

concessiva 
20 alunos 

3º Encontro - 30 de outubro de 2018 (1h/a) – Intervenção  

2ª atividade Construção do conceito de concessão. 17 alunos 

4º Encontro - 31 de outubro de 2018 (1h/a) – Intervenção 

Aula expositiva: uso de slides para apresentar o 

conceito de concessiva (usado também como 

recurso para analisar as respostas da 1ª e 2ª 

atividades.) 

Propiciar a compreensão da circunstância 

concessiva 
17 alunos 

5º Encontro - 05 de novembro de 2018 (2h/a) – Intervenção 

3ª Atividade Identificar em trecho de música a concessão 

17 alunos 
Correção da 3ª atividade Corrigir rotas de aprendizagem 

4ª atividade: criar enunciados concessivos Possibilitar a compreensão e construção de 

enunciados concessivos 

6º Encontro - 19 de novembro de 2018 (1h/a) – Intervenção 

Correção da 4ª atividade 
Ratificar o conceito de circunstancia 

concessiva 
20 alunos 

5ª atividade (duas questões) Verificação da aprendizagem da 

circunstância concessiva 
20 alunos 
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7º Encontro - 20 de novembro de 2018 (1h/a) – Intervenção 

Correção da 5ª atividade 
Tirar possíveis dúvidas sobre a 

compreensão da circunstância concessiva 
20 alunos 

8º Encontro - 21 de novembro de 2018 (1h/a) – Avaliação 

Atividade de avaliação final Verificar os resultados da aprendizagem 24 alunos 

Fonte: Elaborado pelo professor/pesquisador. 

 

4.1 ANÁLISE DA SONDAGEM 

 

A primeira etapa da sondagem foi a identificação sujeitos participantes da pesquisa, os 

alunos do nono ano de uma escola pública. Essa turma era composta por trinta alunos, boa parte 

deles apresentava idade acima do esperado para a série em virtude de reprovações, e dez deles 

eram infrequentes. Essa última característica não influenciará nos resultados de desempenho da 

intervenção, já que esses alunos com pouca assiduidade não serão considerados nas análises de 

resultados. Vale ressaltar que aspectos individuais dos estudantes serão desconsiderados a fim 

de manter a objetividade dessa intervenção. 

Para construir a atividade diagnóstica, foi necessário selecionar algumas circunstâncias, 

devido existir, segundo a GT, nove tipos de orações adverbiais. Usou-se para essa seleção o 

agrupamento de quatro circunstâncias que mantêm relação entre si. Segundo Moura Neves 

(2000, p. 864-865), “tanto as construções concessivas como as causais e as condicionais 

expressam, de certo modo, uma conexão “causal” entendida num sentido amplo” e, como a 

relação de consequência relaciona-se diretamente com a causa, selecionamos essas quatro 

circunstâncias.  

Essas ligações com a circunstância concessiva ocorrem da seguinte forma: a concessão 

é uma interferência na causa que modifica a consequência esperada, podendo ser também uma 

forma de frustrar a expectativa de uma pressuposta condição. Para compreender melhor, 

vejamos os seguintes exemplos de orações elaboradas a partir da fábula o “Leão e o rato”, de 

Jean de La Fontaine. 

(3a) O leão acordou porque o ratinho correu em suas costas. 

(3b) Apesar do ratinho correr nas costas do leão, ele não acordou. 

No enunciado de 3a, o ato de correr nas costas do leão é o que causa o despertar desse 

animal. Já em 3b, “ação de correr nas costas do leão”, que deveria causar o despertar do mesmo, 

não provoca a consequência esperada. 

(4a) Se o rato não fosse tão pequeno, o leão acreditaria em sua capacidade de salvá-lo. 
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(4b) Mesmo o rato sendo bem pequeno, conseguiu salvar o leão enorme. 

Em 4a, a condição para o leão acreditar era “se o rato não fosse um animal tão pequeno”. 

Já em 4b, o fato de o rato ser pequeno não é a condição esperada para salvar um animal 

grande como o leão. Há, então, em 4b uma frustração da condição necessária pressuposta. A 

seleção da circunstância consecutiva deu-se pela sua estreita ligação com a relação de causa, já 

que para cada causa há uma consequência e vice-versa.  

Essa etapa da pesquisa-ação partiu da hipótese de que entre as quatro circunstâncias 

selecionadas (causa, consequência, condição e concessão) haveria uma na qual os estudantes 

do nono ano demonstrariam maior dificuldade de compreensão. Para confirmar essa hipótese, 

foram elaboradas doze questões objetivas. No enunciado das questões, não havia somente a 

nomenclatura gramatical: causal, consecutiva, condicional e concessiva. Havia também a 

descrição do sentido das relações circunstâncias que elas indicavam. Seguindo o princípio da 

análise funcionalista discursiva, o aspecto sintático de identificação da relação de subordinação 

entre as orações dos enunciados selecionados não foi levado em conta, mas apenas a 

compreensão da circunstância concessiva, priorizando, assim, os aspectos semântico e 

pragmático. 

Nessa atividade, atendendo ao princípio funcionalista de contextualização do enunciado, 

as cláusulas analisadas foram retiradas de textos dos seguintes gêneros: fábula, anúncios, 

tirinhas, poema e provérbio. Cada questão, portanto, tinha um texto como base, já que na análise 

funcionalista o significado depende do contexto. Para que o aluno entenda o sentido da 

circunstância de uma cláusula, é preciso analisar a relação desta cláusula com outras ou com o 

enunciado inteiro, razão pela qual o texto é essencial. Entendemos que a análise isolada, como 

ocorre no ensino tradicional, não é suficiente para a construção do sentido, pois, como 

defendem as funcionalistas Cunha; Tavares (2016), as relações de sentidos só serão entendidas 

considerando o texto como um todo.  

As questões, como informado, foram objetivas e tinham três opções de resposta. Elas 

alternavam entre a identificação da cláusula que se encaixava em determinada definição ou a 

escolha de uma definição de uma circunstância para determinada cláusula. Veremos isso na 

transcrição das questões para análise. Essa atividade foi aplicada em uma aula de cinquenta 

minutos, no dia 11 de outubro de 2018. Esse tempo foi suficiente, considerando que se tratava 

de questões objetivas. Os vinte alunos presentes na sala de aula do nono ano fizeram essa 

atividade e todos responderam sem nenhuma objeção, já que foram informados de que aquela 

seria apenas uma atividade de sondagem, sem nota atribuída. 
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Todas as questões dessa atividade foram elaboradas pelo professor/pesquisador e foram 

considerados os princípios da linguística funcional discursiva para identificação das quatro 

circunstâncias, já determinadas, que emergem de cláusulas adverbiais. Esses princípios foram: 

a não identificação das relações circunstanciais pela conjunção; a não consideração conceitual 

pré-estabelecida pela GT e o fato de que o aluno teria que usar sua capacidade cognitiva para 

interpretar – a partir dos fatores semânticos, pragmáticos e morfossintáticos – o sentido de cada 

uma das circunstâncias apresentadas. Analisaremos cada uma das questões da intervenção, a 

fim de aferirmos a compreensão dos discentes. 

Faremos a análise das questões agrupando-as de acordo com a circunstância adverbial, 

ou seja, reuniremos as três questões de causa, as três de consequência e assim sucessivamente. 

A atividade iniciou-se com uma fábula de Esopo, com algumas modificações para transformar 

períodos simples em períodos compostos a fim de possibilitar a elaboração de questões 

envolvendo as cláusulas adverbiais, mas essas intervenções não alteraram o sentido da fábula, 

que já tem várias versões escritas, na medida em que faz parte da cultura literária oral. Esse 

texto serviu de base para as cinco primeiras questões. Apresentaremos a análise de cada questão, 

não na ordem crescente, mas, como já afirmamos, por grupo de circunstância. 

Analisaremos as seguintes questões: 1, 3 e 11, as quais fazem parte do grupo das causais.  

As questões 1 e 3 partem da leitura Fábula de Esopo “O leão e o ratinho”, adaptada pela autora 

da pesquisa (apêndice A). Vejamos então a primeira questão: 

 

Quadro 02 - Atividade diagnóstica - Questão 1. 

Na fábula, qual oração é a causa ou motivo do leão “dormir espichado debaixo de uma boa sombra”? 

a) “Vieram uns ratinhos...” 

b) “... ficou preso na rede...” 

c) “... cansado de tanto caçar...” 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

A questão 1 teve o maior número de acertos, havendo somente dois erros. A questão 

estava bem clara e a leitura do texto facilitou a identificação da causa, como a questão pedia. 

Observamos também que a relação de causa estava bem explícita, não tendo sido necessárias 

abstrações, tampouco interpretações implícitas. 

 

Quadro 03 - Atividade diagnóstica - Questão 3. 
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Observe o seguinte trecho da fábula: “por ser um excelente roedor, rapidamente roeu as cordas”. A oração 

destacada é: 

a) A causa do ratinho ter roído a corda rapidamente. 

b) Um fato em oposição a ação de roer rapidamente a corda. 

c) A consequência do ratinho roer rapidamente as cordas. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Esperava-se nessa questão identificar que o trecho destacado estabelecia uma relação de 

causa, pois o fato de o rato ser um excelente roedor provocou a ação esperada: ele roeu 

rapidamente a corda. Metade da turma errou essa questão. Oito pessoas marcaram a letra B e 

duas marcaram a C. O resultado demonstra, ao menos explicitamente, o não entendimento do 

conceito de causa e do conceito de oposição. O não entendimento da relação de oposição 

justifica-se por estar no segundo quesito mais marcado nessa questão. Isso seria mais uma 

evidência justificando que a circunstância de concessão é de mais difícil compreensão. 

 

Quadro 04 - Atividade diagnóstica - Questão 11 

 

Figura 03 – Tira da Legião. 

 

Fonte: https://9anointegralpaulinia.files.wordpress.com/2014/07/2014_9ano_3bim_gramatica.pdf. 
Acessado em: 20 de agosto de 2018. 

Leia a tira acima: 

Na fala da personagem, a oração “porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhista” é: 

a) A condição para abandonar a caravana. 

b) A causa ou motivo para abandonar a caravana. 

c) Algo que o impede de abandonar a caravana. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Na questão 11, o trecho destacado é o motivo ou causa do abandono da caravana. A 

resposta certa, portanto, é a letra B. Quinze marcaram essa alternativa. Os erros ficaram 
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divididos entre as outras duas opções de resposta, o fato impede conjecturas sobre o que 

motivou os equívocos. 

Agora é a vez do grupo de questões das cláusulas consecutivas, composto pelas 

questões 2, 7 e 9. Ressaltamos que a questão dois tem como base a Fábula de Esopo “O leão e 

o ratinho”. 

 

Quadro 05 - Atividade diagnóstica - Questão 2 

Qual a consequência de os ratinhos passearem em cima do leão?  

a) O leão acordou 

b) Todos os ratinhos conseguiram fugir 

c) O leão prendeu um ratinho debaixo da pata. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Essa questão refere à fábula lida. A resposta correta é a letra A. Doze alunos marcaram 

essa opção, os demais marcaram a letra C. O enunciado da letra C é uma consequência também, 

mas é consequência do fato do leão ter sido acordado. Arriscamos dizer que todos entenderam 

a relação de consequência nessa questão, embora alguns tenham relacionado a consequência 

com a causa errada. 

 
Quadro 06 - Atividade diagnóstica - Questão 7 

Figura 04 – Campanha: Educação no trânsito. 

 

Fonte: http://intervaloscomerciais.blogspot.com/2010/09/se-for-beber-nao-dirija4.html. Acessado em: 20 
de setembro de 2018. 
 

 

a) A consequência de dirigir embriagado. 

b) A condição para se dirigir embriagado. 

c) A causa ou motivo para alguém dirigir embriagado. 

Fonte: Autor pesquisador. 
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A questão sete teve alto índice de acertos, apenas dois erros foram registrados. Isso 

confirma a habilidade dessa turma de compreender a circunstância de consequência. Não 

podemos deixar de destacar que no enunciado da questão não há presença de conjunção 

estabelecendo relação de consequência entre a cláusula “Quem dirige depois de beber” e a 

cláusula “encontra o perigo em cada esquina”. Isso confirma o preceito funcionalista discursivo 

de não ser preciso considerar uso de conjunção em enunciados para que ocorram relações 

circunstanciais.  

 

Quadro 07 - Atividade diagnóstica - Questão 9 

Leia o provérbio: “Água mole e pedra dura tanto bate até que fura”. 

A oração “até que fura” é: 

a) Algo inesperado pela ação de tanto a água bater na pedra. 

b) A condição para a água bater na pedra. 

c) A consequência de tanto a água bater na pedra. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

O resultado da questão 9 diverge do resultado das duas anteriores; o índice de acerto 

caiu para sete. Isso pode ter ocorrido porque nesse provérbio a relação de consequência está 

implícita, ou seja, para compreender que “furar a pedra” é uma consequência da ação da “água 

bater na pedra” é preciso relacionar a outros conhecimentos de mundo, um contexto mais 

amplo, envolvendo até o reconhecimento do sentido conotativo dessa expressão popular. Isso 

dificulta um pouco mais a compreensão. Todos que erraram a questão marcaram a letra A. Uma 

inferência possível é a de que eles consideraram inesperado a “água mole” furar a “pedra dura”.  

O intuito principal dessa pesquisa não é proporcionar a compreensão da circunstância 

consecutiva, mas, como mencionado, a compreensão dessa relação corrobora para que o aluno 

entenda quando há uma frustração de expectativa, ou seja, quando não acontece a consequência 

esperada. Como dissemos, possivelmente eles não reconheceram que a ação da água mole bater 

tanto em uma pedra dura poderia ter a consequência de furar essa pedra. Isso justifica o fato de 

a maioria marcar a letra “a” e nos faz crer que eles, por consideratem inesperado a água furar a 

pedra, reconheceram uma concessão por acontecer algo inesperado. 

Analisemos o grupo das condicionais, composto pelas questões 5, 6 e 10. 

 

Quadro 08 - Atividade diagnóstica - Questão 5 



67 
 

Qual a condição imposta pelo ratinho para ele soltar o leão: 

a) O leão parar de urrar. 

b) O leão não o ameaçar mais 

c) O leão acreditar na capacidade do rato. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

A questão cinco teve cem por cento de acerto. Essa questão apresentou a relação de 

condição de forma bastante explícita. A leitura ou releitura do texto possibilitou identificar que 

a resposta correta era a letra B, ou seja, a condição para o ratinho soltar o leão foi que ele não 

o ameaçasse mais. Mais uma vez, demonstramos que o critério da análise funcionalista 

discursiva de considerar o texto como elemento máximo de construção de sentido é 

fundamental para a compreensão das circunstancias adverbiais. Se os discentes analisassem 

essa questão sem considerar o texto, possivelmente teriam mais dificuldade em identificar seu 

sentido. Vejamos agora a análise das respostas da questão 6 e 10, que fazem parte da 

circunstância condicional. 

 

Quadro 09 - Atividade diagnóstica - Questão 6 

Figura 05 – Campanha: contra dirigir alcoolizada. 

 

Fonte: http://intervaloscomerciais.blogspot.com/2010/09/se-for-beber-nao-dirija4.html. Acesso em: 20 set. 
2018. 

 

A oração “Se beber” é: 
 

a) Algo contrário a ação de pegar um táxi. 

b) A uma condição para pegar um táxi. 

c) A consequência de pegar um táxi. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

 

Quadro 10 - Atividade diagnóstica - Questão 10 
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Leia a tirinha: 

 

Figura 06 – Tira de Hamlet e Hérnia. 

 

Fonte: http://www.portuguescompartilhado.com.br/2017/11/exercicios-sobre-oracoes-subordinadas.html. 
Acessado em: 20 de agosto de 2018. 

 

A oração do último quadrinho “Contanto que você faça as tarefas de casa primeiro!” é:   

O que irá impedir o marido de ler. 

A consequência de o futuro marido gostar de ler. 

A Condição para que a esposa deixe o marido ler. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

As questões 6 e 10 obtiveram treze acertos. Na questão 6, a resposta correta era a letra 

“B”. Cinco marcaram a letra “C” e dois, a letra “A”. Os que marcaram a letra “C” entenderam 

que pegar um táxi era consequência de ter bebido. Em outro contexto, isso poderia ser uma das 

consequências do ato de beber, mas as marcas linguísticas do enunciado destacado “se 

beberem” relacionadas à semântica e à pragmática tornam esse enunciado uma condição 

necessária para pegar um táxi, o que se entende devido ao uso social dessa frase. Por esse 

motivo, apesar da GDF não priorizar o critério morfossintático, ele não é excluído da análise 

desses enunciados. 

Na questão 10, os erros ficaram divididos entre as duas outras opções, o que não permite 

suposição que justifique esses enganos. Passaremos a analisar o grupo das cláusulas concessivas 

que aparecem nas questões 4, 8 e 12. 

 

 

 

Quadro 11 - Atividade diagnóstica - Questão 4 
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1- Imagine outro desfecho para essa história: 

“Nisso apareceu o ratinho. E embora o leão tenha o deixado viver, o ratinho não quis ajudar o leão.” 

Essa oração destacada é: 

a) A causa ou motivo do ratinho não ajudar o leão. 

b) Um obstáculo para que ratinho não tivesse essa atitude de negar ajuda ao leão. 

c) A condição para o ratinho não ajudar o leão. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Essa questão obteve o maior número de erros: apenas cinco alunos acertaram. Pretendia-

se que os alunos entendessem que a atitude do ratinho não era esperada; o fato de o leão ter 

deixado o rato vivo deveria ser um impedimento para que o rato o deixasse preso naquela 

armadilha. Isso confirma a dificuldade de compreensão da relação de concessão, visto que eles 

não conseguiram perceber que não era esperado “o ratinho não ajudar o leão, porque ele o 

deixou viver”. 

Vejamos o resultado da questão 8: 

 

Quadro 12 - Atividade diagnóstica - Questão 8 

Leia o trecho da letra da música “Eu Vou Pagar Pra Ver” de Wesley Safadão. 

Trecho de letra de música: “Eu vou pagar pra ver” de Wesley Safadão. 

É melhor chorar por amor, do que nunca ter amado 

Eu não quero sofrer arrependido, por não ter tentado 

Eu deixo você fingir que me ama 

Me dê momentos de felicidade 

Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade 
 

Fonte: https://www.vagalume.com.br/charlie-brown-jr/dias-de-luta-dias-de-gloria.html. Acesso em: 20 ago. 
2018. 
 

Na questão 8, houve doze acertos, estando a relação de oposição mais explícita, tendo 

em vista que a palavra alegria se opõe, de certa forma, à palavra saudade. Porém, para 

compreender a relação é preciso retomar as construções semânticas do texto, como prevê a 

GDF, especialmente o trecho “Me dê momentos de felicidade”. Temos, portanto, considerando 

o sentido global do texto, uma contradição. O eu-lírico permite e/ou deseja que aconteça uma 

série de fatos (“fingir que me ama” “dar momentos de felicidades”), provocadores de 

sofrimento (alegria se transformar em saudade). Para entender essa contradição, são 

necessárias, como afirma Margarido (2010), pressuposições lógicas (essas ações provocarão 

sofrimento depois), de implicação (fingimento provoca infelicidade) e de inferência (ele sabe 

dessas consequências, mas quer esses momentos mesmo assim). As outras opções marcadas 
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foram igualmente divididas, ou seja, quatro marcaram alternativa “B” e outros quatro marcaram 

“C”, sendo impossível inferir justificativa lógica para essas escolhas. Passemos à análise da 

questão 12:  

 

Quadro 13 - Atividade diagnóstica - Questão 12 

Leia o trecho do poema Dois e dois são quatro, de Ferreira Gullar. 

Como dois e dois são quatro  

Sei que a vida vale a pena 

Embora o pão seja caro  

E a liberdade pequena 

Como teus olhos são claros  

E a tua pele, morena  

como é azul o oceano  

E a lagoa, serena 

Observação: 

Podemos inferir que o verso “o pão seja caro” refere-se aos problemas financeiros que as pessoas 
enfrentam para sobreviver no Brasil. 
Observação da autora da atividade 
 
O verso “Embora o pão seja caro” é; 

a) Um obstáculo, mas não impede a vida de valer apena. 

b) Uma condição para a vida valer a pena. 

c) A causa ou motivo para a vida valer a pena. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Nessa questão, a resposta correta era a letra “A”. Dezesseis alunos acertaram essa 

questão. Podemos concluir que a observação sobre o significado do trecho “o pão seja caro” no 

contexto do poema contribui para deixar claro que o aluno não erraria por não compreender o 

sentido do poema. Sendo assim, fica claro que a maioria dos alunos, nessa questão, conseguiu 

pressupor que “o pão ser caro”, ou seja, os problemas financeiros são obstáculos, o que 

implicaria desmotivação para a vida. Os discentes conseguiram inferir a contradição dessa 

implicação a partir da relação com a cláusula “a vida de valer a pena”,  

Embora essas duas últimas questões avaliando a compreensão das orações adverbiais 

concessivas não tenham apresentado resultados tão negativos, a porcentagem de acerto dessa 

relação ainda foi inferior às porcentagens das demais circunstâncias. 

Portanto, para verificar os resultados da atividade diagnóstica, foi calculada a 

porcentagem de acerto das questões que se referiam a cada uma das circunstancias analisadas. 

Como dito, havia três questões para cada circunstância e vinte alunos responderam a cada uma 
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das questões, havendo, portanto, sessenta respostas para cada circunstância. Temos, portanto, 

as seguintes porcentagens de acerto: a circunstância adverbial de condição teve 76,67% de 

acertos; a circunstância adverbial de causa teve 73,33%; a circunstância adverbial de 

consequência teve 61,67% e a circunstância adverbial de concessão teve 55%. Esta última 

apresentou a menor porcentagem de acertos, tendo sido, por conseguinte, selecionada como 

objeto dessa investigação interventiva.  

 

Tabela 01 – Síntese do resultado da atividade diagnóstico. 

Causa Consequência Condição Concessão 

73,33% 61,67% 76,67% 55,00% 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

4.2 ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 

 

Passaremos agora a analisar cada momento de intervenção do ensino da oração 

subordinada adverbial concessiva por meio da abordagem funcionalista discursiva. 

Observaremos as respostas às atividades realizadas, faremos síntese dos resultados obtidos pela 

turma de 9º ano do Ensino Fundamental que colaborou com essa pesquisa e apresentaremos 

alguns processos de correção realizados após as atividades. Essas correções são instrumentos 

fundamentais para a construção da aprendizagem. 

Como a atividade diagnóstica faz parte da intervenção, esse foi o segundo encontro. Este 

aconteceu 29 de outubro, e nele foi aplicada a primeira atividade. O objetivo dessa atividade 

foi a construção do conceito da circunstância de concessão, embora nessa crônica não houvesse 

orações subordinadas adverbiais concessivas, encontramos nesse texto relações de frustração 

de expectativas que correspondem à relação circunstancial de concessão. Lembramos que a 

GDF admite a presença de relações circunstanciais em enunciados que não possuem cláusulas 

adverbiais. Essa atividade foi aplicada da seguinte forma: distribuímos para cada aluno do nono 

ano o texto “O homem trocado”, de Luís Fernando Veríssimo, e duas tarefas. A estratégia foi 

iniciar o entendimento da circunstância concessiva, por meio das contrariedades presentes nesse 

texto, mesmo sem a presença de orações adverbiais no texto, na medida em que, na visão 

funcionalista discursiva, as circunstâncias não ocorrem somente em períodos compostos por 

subordinação. 
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Depois de ler a crônica de Veríssimo, os alunos teriam que responder a duas questões. 

A primeira, com a função de preparar o aluno para responder à segunda questão, exigia a escrita 

de uma lista das contradições ou enganos que a personagem principal da crônica sofre. Na 

segunda questão, os alunos teriam que completar períodos com as contradições encontradas na 

questão anterior, formando, assim, períodos compostos por subordinação adverbial. É preciso 

ressaltar que nessa atividade ainda não são mencionados os conceitos de subordinação nem de 

oração adverbial concessiva. Apesar de essa tarefa favorecer a produção de períodos isolados, 

fora de um texto, ao produzi-los a partir da leitura e compreensão da crônica lida, ela torna-se 

de certa forma contextualizada e mais significativa. 

A elaboração dessa questão considerou a análise descendente do discurso, por 

privilegiar a intenção discursiva do autor do texto considerando o aspecto pragmático e 

semântico. Nessa atividade, o fator morfossintático não foi considerado, justamente com o 

intuito de observar apenas o componente conceitual, que nesse texto não é codificado por meio 

de cláusulas subordinadas adverbiais concessivas. Este encontro durou duas horas/aula. Ele 

iniciou-se coma apresentação da atividade. Em seguida, houve um momento para uma leitura 

individual, seguida de leitura coletiva. Após alguns comentários sobre o texto lido, os alunos 

passaram a responder à primeira questão da atividade.  O texto mencionado encontra-se no 

apêndice A. Vejamos as questões propostas e as respostas dessa atividade. Vale ressaltar que 

não apresentaremos as respostas de cada aluno, mas faremos uma síntese das respostas que se 

assemelham. 

A questão 1 dessa atividade tinha o seguinte enunciado “Faça uma lista dos enganos que 

ocorreram com o personagem da crônica de Veríssimo”(Ver texto no apêndice A) e havia oito 

linhas enumeradas, subentendendo que deveriam ser listados oito enganos. Vejamos uma 

síntese dessas respostas: 

 

Quadro 14 – Primeira atividade de intervenção – Questão 1 - Resposta. 

1º Ele foi trocado na maternidade. 

2º Erraram o nome dele no cartório 

3º Na escola recebia castigo pelo que não fazia. 

4º Passou no vestibular, mas não entrou na faculdade por causa de um erro do computador. 

5º Recebia conta de telefone alta, mesmo sem ter telefone. 

6º Foi preso por engano 

7º Foi enganado pelo médico e fez a cirurgia errada.  

Fonte: Alunos participantes da pesquisa. 
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As respostas dadas atenderam à expectativa da atividade, ou seja, contribuíram para 

responder à questão seguinte e iniciar a construção do conceito de circunstância concessiva. O 

interessante é que, mesmo sem exigir dos alunos a construção de enunciados contendo relações 

circunstanciais concessivas entre cláusulas, observamos que na quarta e quinta respostas esse 

conteúdo conceitual foi codificado nessa estrutura. Vejamos a segunda questão e as respostas 

dadas pelos alunos a esta questão. 

 

Quadro 15 – Primeira atividade de intervenção - Questão 2 
 

Agora complete as frases abaixo, estabelecendo uma relação de contrariedade de acordo com o contexto do 

texto “O homem trocado”, de Luís Fernando Veríssimo. 

Apesar de descobrir que os bebês foram trocados, os pais _______________________. 

Mesmo escrevendo o nome em um papel, o funcionário do cartório _______________.  

Por mais que se comportasse na escola, ele era ________________________________. 

A pesar de passar no vestibular, não ________________________________________.  

Mesmo não tendo telefone, recebia _________________________________________ 

Ficou ________________, embora o médico tivesse revelado que ele estava desenganado. 

Por mais que a enfermeira afirmasse que a cirurgia foi um sucesso, ele não __________. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Quadro 16 – Primeira atividade de intervenção - Questão 2 - Resposta 

1. Apesar de descobrir que os bebês foram trocados, os pais se separaram. 

2. Mesmo escrevendo o nome em um papel, o funcionário do cartório errou o nome dele.  

3. Por mais que se comportasse na escola, ele era culpado pelas coisas que não fazia. 

4. Apesar de passar no vestibular, não conseguiu entrar na faculdade.  

5. Mesmo não tendo telefone, recebia contas telefônicas caras.  

6. Ficou feliz, embora o médico tivesse revelado que ele estava desenganado. 

7. Por mais que a enfermeira afirmasse que a cirurgia foi um sucesso, ele não acreditou nela. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Essas respostas foram as que atenderam à expectativa da questão. Dentre os vinte alunos 

que participaram dessa atividade, dez seguiram esse modelo de respostas, com apenas algumas 

alterações individuais. Nove alunos não responderam de forma satisfatória a duas ou três 

questões. Como a quantidade de respostas que não apresentaram relação de concessão foi 
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pequena, não se considera um resultado negativo. Apenas um aluno não correspondeu ao 

esperado na maioria das questões, índice que não representa falha na atividade. Possivelmente 

este aluno apresenta alguma dificuldade de aprendizagem e, como esse problema não faz parte 

de nossa pesquisa, não trataremos desse acaso. 

Passaremos a analisar a segunda questão dessa atividade, a qual continha enunciados 

incompletos para que os alunos completassem. Nesses enunciados, havia marcas linguísticas 

da formação sintática de orações subordinadas adverbiais. Essas marcas são as conjunções 

denominadas pela GT de concessivas (apesar de; por mais que; embora), mas na correção da 

atividade junto com os alunos/participantes não as destacaremos, porque a análise funcionalista 

discursiva não se preocupa em descrever a função morfossintática desses elos. 

Observa-se que essa atividade não apresenta muita inovação quanto ao ensino 

tradicional desse conteúdo, mas o que a diferencia é o contexto e o seu objetivo. O contexto, 

como mencionado, é construído a partir da leitura do texto de Veríssimo e o objetivo é a 

construção da compreensão sobre a relação concessiva. A apresentação das respostas dessa 

atividade aos alunos só correu no quarto encontro, junto com a exposição das respostas da 

segunda atividade de intervenção. Agora faremos algumas análises das respostas dessa 

atividade. 

Resposta 1 da questão 2 da primeira atividade de intervenção: 

“Apesar de descobrir que os bebês foram trocados, os pais se separaram”. 

Considerando a crônica de Veríssimo, temos o seguinte: os pais do personagem 

principal viviam brigando por causa desconfiança da aparência tão diferente do filho; quando 

descobriram que o filho foi trocado na maternidade, esperava-se que as brigas cessassem e que 

ficassem juntos, mas essa expectativa foi frustrada, como se observa nesse enunciado. 

Na segunda resposta, inferimos o seguinte fato: quando se escreve um nome em um 

papel para que um escrivão de cartório faça o registro de uma criança, é esperado que ele não 

erre, mas veja o que aconteceu na resposta 2: “Mesmo escrevendo o nome em um papel, o 

funcionário do cartório errou o nome dele”. Observamos que não ocorreu o esperado. 

Como pudemos observar, a relação de contrariedade às vezes necessita de todo o 

contexto do enunciado para ser compreendida. No primeiro exemplo, só retomando a leitura do 

texto compreende-se essa relação; no segundo, é necessário relacioná-lo a informações fora do 

texto, contidas no conhecimento de mundo do interlocutor.  

É por isso que, ao chamar a atenção dos alunos para a releitura do texto e para relacionar 

o enunciado com o conhecimento de mundo, estamos preparando esses adolescentes para 
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realizar essas estratégias de retomada e inferência para compreender essa circunstância. Agora 

vejamos algumas construções que não atenderam ao que foi pedido nessa questão.  

“Apesar de descobrir que os bebês foram trocados, os pais o devolveram.” 

Foi explicado que nesse enunciado não há uma contradição, pois é possivelmente 

aceitável que os pais ao descobrir que o seu filho foi trocado na maternidade, queiram devolvê-

lo à sua família biológica. Em outra resposta, como veremos em seguida, a explicação para não 

existência de uma contradição relaciona-se a pressuposições de uma condição.  

“Mesmo não tendo telefone, recebia chamada interurbanas.” 

Não ter telefone não é uma condição determinante para não receber ligações 

interurbanas, pois existe a possibilidade de receber essas ligações de um telefone que não seja 

dele. A cláusula “recebia chamadas interurbanas” não estabelece uma relação de contradição 

com “Mesmo não tendo telefone”. Outros exemplos de respostas foram insatisfatórios, não por 

se opor a uma contradição, mas por serem incoerentes. Como a análise desses exemplos não 

contribuiu para construção do conceito de concessão, não os apresentaremos aqui. 

 O terceiro encontro ocorreu no dia 30 de outubro de 2018 e durou apenas uma hora/aula 

e estavam presentes dezessete alunos, tendo sido realizada uma atividade com duas questões. 

A primeira questão da segunda atividade continha um texto incompleto, escrito pela própria 

pesquisadora, para que os alunos completassem com as consequências esperadas para os fatos 

apresentados. O objetivo era preparar a explicação do conceito da circunstância concessiva. A 

segunda questão também era composta por um pequeno texto incompleto, semelhantemente ao 

texto da primeira questão, produzido pela autora da pesquisa. Os alunos teriam que completar 

o texto, mas agora iriam construir relações de contradição, de frustração de expectativas. 

Vejamos os textos das duas questões para depois analisarmos. 

 

Quadro 17 – Segunda atividade de intervenção - Questão 1 

Complete o texto atendendo as expectativas esperadas pelos enunciados do texto:  

Fui convidada para um aniversário de um colega de sala, ele insistiu tanto que 

______________________________________________. A festa estava animada, tinha muita comida. Pedro, o 

menino mais comilão da turma, comeu até __________________________________________. O som estava 

tão animado que __________________________________________. No outro dia na sala de aula, todos os 

comentários eram sobre a festa, e o anfitrião ficou muito _____________ com os comentários. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Quadro 18 – Segunda atividade de intervenção - Questão 2 
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Complete o texto não atendendo as expectativas esperadas pelos enunciados do texto. 

____________________________________________________________, não fui à festa 

______________________________________________. 

No outro dia os comentários da sala era essa festa. Diziam que mesmo Pedro comendo todos os salgados da 

festa, ________________________________________________.  

O anfitrião dizia que os colegas fizeram uma bagunça terrível, _____________________________________.  

Fonte: Autor pesquisador. 

 

O quarto encontro aconteceu no dia 31 de outubro, estando presentes os vinte alunos 

que iniciaram a pesquisa. A duração foi de 50 minutos, uma hora/aula. Nesse encontro, 

apresentamos uma síntese das respostas da primeira e da segunda atividades de intervenção e o 

seguinte conceito de concessão, a partir das observações de Bechara (1954): a concessão é uma 

de frustração de uma expectativa, uma consequência que não se realiza, ou ainda algo 

inesperado mediante a condição que se apresenta em um fato que compõe o enunciado. Ela 

ocorre entre orações tradicionalmente chamadas orações subordinadas adverbiais. 

Para que os alunos entendessem na prática esse conceito, apresentamos o significado de 

causa, de consequência e condição e depois observamos exemplos compostos por enunciados 

das respostas da segunda atividade. Esses exemplos mostram que a concessão se apresenta 

como um contraste, oposição ou frustração de uma consequência esperada ou negação do que 

é esperado mediante determinada condição.    Destacamos então que o 

objetivo dessa atividade foi usar as respostas dos alunos participantes para construir ou 

consolidar o conceito de concessão por meio do contraste entre as expectativas realizadas nas 

respostas à questão 1 e as expectativas frustradas nas respostas à questão 2. Vejamos então as 

repostas e depois o contraste entre elas. 

 

Quadro 19 – Segunda atividade de intervenção - Questão 1 - Resposta 
 

Fui convidada para um aniversário de um colega de sala, ele insistiu tanto que eu fui. A festa estava 

animada, tinha muita comida. Pedro, o menino mais comilão da turma, comeu até passar mal. O som estava tão 

animado que todos começaram a dançar. No outro dia na sala de aula, todos os comentários eram sobre a festa, 

e o anfitrião ficou muito feliz com os comentários. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Quadro 20 – Segunda atividade de intervenção - Questão 2 - resposta 
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Embora tenha sido convidada para o aniversário de um colega de sala, não fui a festa. 

No outro dia os comentários da sala era essa festa. Diziam que mesmo Pedro comendo todos os salgados 

da festa, ainda reclamou que estava com fome. 

O anfitrião dizia que eles fizeram uma bagunça terrível, mesmo assim ele adorou a presença da turma 

em seu aniversário. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Vejamos alguns exemplos usados no confronto entre as circunstâncias: “se alguém é 

convidado a uma festa”, é construída uma condição para que a pessoa vá à festa. Quando ela 

não comparece à festa, acontece uma frustração de expectativa, ou seja, uma concessão. 

No trecho “Diziam que mesmo Pedro comendo todos os salgados da festa, ainda 

reclamou que estava com fome”, a consequência esperada para o ato de comer todos os salgados 

de uma festa seria estar saciado, mas isso não aconteceu. Pedro continuou com fome, o que não 

era esperado. Essas explicações por meio de confrontos continuaram no decorrer da experiência 

interventiva. A bagunça terrível que os convidados fizerem era uma condição ou motivo para o 

anfitrião não ter gostado, ao afirmar que “adorou a presença da turma”, ele contradiz a 

expectativa gerada pelo fato da “bagunça terrível”. Todas essas explicações e exemplos 

apresentados à turma seguiram os princípios da análise discursiva funcional: priorizou-se a 

semântica e a pragmática do discurso, não se descreveu a estrutura morfossintática das orações 

subordinadas adverbiais. 

Na semana seguinte, no dia 05 de novembro de 2018, aconteceu o quinto encontro, com 

a duração de duas aulas (100min). Dezessete alunos estavam presentes na sala. Após uma 

retomada do conceito da relação circunstancial de concessão, os alunos foram divididos em 

dupla e foi entregue a terceira atividade, na qual havia dois trechos de letra de música: “Eu vou 

pagar pra ver”, de Wesley Safadão, e “Ainda que a figueira”, de Fernandinho”. A dupla teria 

que identificar e grifar o trecho que estabelecia uma relação de concessão. E nessa mesma aula 

foi feita uma análise das respostas dessa atividade. 

Foram respondidas oito atividades em dupla e uma individualmente, por opção do aluno. 

A atividade foi respondida em quinze minutos. Vejamos alguns trechos que foram destacados 

pelos alunos, os quais, segundo eles, continham relação de concessão. Vale salientar que nesse 

momento o termo concessão já foi usado no enunciado da questão. Vejamos então a questão e 

as respostas dadas. 

 

Quadro 21 – Terceira atividade de intervenção - Questão 1 - Respostas 
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Leia o trecho da letra da música, e depois sublinhe os enunciados que contenham relações de concessão. 
 

Trecho de letra de música: “Eu vou pagar pra ver” de Wesley Safadão. 

É melhor chorar por amor, do que nunca ter amado 

Eu não quero sofrer arrependido, por não ter tentado 

Eu deixo você fingir que me ama 

Me dê momentos de felicidade 

Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade 

 

Fonte: https://www.vagalume.com.br/charlie-brown-jr/dias-de-luta-dias-de-gloria.html. Acesso em 15 de 
setembro de 2018. 

 

Como pudemos observar todos os versos foram sublinhados. Esse é o resultado de toda 

a turma, apenas duas duplas sublinharam somente os versos esperados: “Me dê momentos de 

felicidade/Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade”. Observamos que todos 

esses versos sublinhados estabelecem relação de concessão considerando todo o enunciado. O 

fato de o eu lírico preferir “chorar por amor”, “querer tentar” e “aceitar que a amada finja” 

sabendo que tudo vai se transformar em saudade se opõe à felicidade, mas não a impede de 

existir. 

Por isso dizemos que a relação de concessão nessa questão não está presente apenas nas 

orações contendo conectivos concessivos, como determina a GT; pela análise discursivo-

funcional, essa relação pode estar contida no enunciado todo. Explicamos isso aos alunos 

participantes e depois verificamos que todas as duplas acertaram essa questão. Vejamos agora 

as respostas à questão 2, ainda dessa terceira atividade: 

 

Quadro 22 – Terceira atividade de intervenção - Questão 2 - Resposta. 

Leia o trecho da letra da música, e depois sublinhe alguns trechos que contenham relações de concessão. 
 

Trecho da letra da música “Ainda Que a Figueira” de Fernandinho. 
 
Tu és a minha porção 

Tu és a minha herança 

Tu és o meu socorro 

Nos dias de tribulação, oohooh 

Mesmo que meus pais me deixem 

Mesmo que amigos me traiam 

Eu sei que em Seus braços 

Eu encontro salvação 

Ainda que a figueira não floresça 

Ainda que a videira não dê o seu fruto 

Mesmo que não haja alimento nos campos 

Eu me alegrarei em Ti, oohoohooh 
 

Fonte: https://www.letras.mus.br/fernandinho/1496848/. Acesso em: 15 de setembro de 2018. 
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Nessa questão dois da terceira atividade, a relação de concessão não foi bem entendida 

pelos alunos, como revelam as respostas. Concluímos então que o conceito de concessão ainda 

estava, nessa etapa da intervenção, sendo construído pela turma. E para que eles 

compreendessem bem o sentido das concessivas, ainda nesse encontro, propiciamos uma 

reflexão sobre os enunciados que corresponderam ao que se pedia na questão 1 da terceira 

atividade. O objetivo foi ratificar o conceito de concessão e, assim, contribuir para a 

aprendizagem daqueles que ainda não conseguiram identificar essa circunstância em 

enunciados. Apresentamos apenas os seguintes exemplos e realizamos a seguinte exposição das 

análises para os alunos/participantes da intervenção. 

“Mesmo que os amigos me traiam/ eu sei que em teus braços/eu encontro a salvação”. 

O entendimento de que nesse enunciado existe uma relação concessiva depende de uma 

inferência. Assim, foi dito aos alunos que eles precisavam realizar essa inferência. Para entendê-

la, vamos explicitá-la. A informação implícita de que “Deus consola e protege” justifica-se 

porque a contradição ou o ato indesejado de ser traído pelos amigos não provoca uma 

pressuposta desolação. Apresentamos também três enunciados concessivos que apresentam 

fatos contraditórios para que a seguinte ação se realize: “Eu me alegrarei em ti”. Os fatos 

apresentados não deveriam deixar o eu-lírico da letra da música contente; mesmo assim, ele 

permanece alegre.  

Ainda que a figueira não floresça/Eu me alegrarei em ti. 

Ainda que videira não dê fruto/ Eu me alegrarei em ti. 

Mesmo que não haja alimento nos campos/ Eu me alegrarei em ti. 

Agora passaremos a analisar os seguintes enunciados sublinhados, no trecho da letra da 

música “Eu vou pagar pra ver”, de Wesley Safadão”, que não se encaixavam no conceito de 

relação concessiva. Para isso, projetamos em slides os trechos das músicas e sublinhamos os 

trechos respondidos pelos alunos. Vejamos como aconteceu essa explicação: 

1º verso: 

“É melhor chorar por amor, do que nunca ter amado”. 

Neste verso, há uma comparação de superioridade, ou seja, se determina o que é melhor. 

Não existe nenhuma frustração de expectativa, nem contradição explícita nessa construção. No 

entanto, apresentamos aos nossos alunos que é possível inferir a seguinte contradição: “mesmo 

que o amor provoque sofrimento (faça chorar), vale a pena amar”. Assim, foi possível refletir 

que não foram os fatores sintáticos (de formação do enunciado) que contribuíram para a 

construção da concessão, mas os fatores semânticos e pragmáticos, ou seja, o sentido e o uso 

da linguagem no contexto tornaram possível recuperar a função discursiva de concessão no 
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enunciado “É melhor chorar por amor, do que nunca ter amado”. Esse foi mais um exemplo de 

exercício de reflexão da língua, a partir de atividades simples, que não exigem grande esforço 

do professor, apenas a observação sobre o funcionamento da língua. Observemos essa outra 

resposta: 

2º verso: 

“Eu não quero sofrer arrependido, por não ter tentado” 

Já nesse verso, a relação que se estabelece é condição: “não ter tentado” seria uma 

condição para que o eu-lírico “sofresse arrependido” e, ao mesmo tempo, “sofrer arrependido” 

completa o sentido de “Eu não quero”. Novamente, não há relação de contradição ou frustração 

de expectativa. Essa explicação deve contribuir para deixar claro o que não é uma concessão e, 

ao mesmo tempo, contribui para o entendimento da circunstância de condição e da função de 

encaixamento (complemento) entre a oração “Eu não quero” e “sofrer arrependido” de nossos 

estudantes. Analisaremos mais respostas dos alunos. Esta também não apresenta uma relação 

concessiva, como foi pedido.  

3º verso: 

Eu deixo você fingir que me ama 

A explicação dada aos alunos para justificar por que não há contradição nesse enunciado 

considera os aspectos sintático e semântico, já que “fingir que me ama” apenas é um 

complemento do verbo “deixar”, e informa o que “Eu deixo você” fazer. 

A correção dessas três últimas respostas, colhidas da atividade realizada na turma de 

nono ano, teve o propósito de contribuir para deixar claro o que não é uma concessão e, ao 

mesmo tempo, contribui para o entendimento da circunstância de condição e da função de 

encaixamento (complemento) entre a oração “Eu não quero” e “sofrer arrependido”. Observa-

se, então, que analisar a língua em uso na perspectiva discursivo-funcional não é um processo 

previsível, mas é bastante significativo para o desenvolvimento da competência comunicativa 

de nossos estudantes. É imprevisível porque acabamos envolvendo outros conhecimentos 

diferentes do que estava previsto para aquela aula ou intervenção didática. 

Depois dessa explicação, foram apresentados alguns exemplos de orações isoladas do 

contexto, como é comum no ensino tradicional. Isso ocorreu porque o tempo do encontro estava 

quase no fim. Apesar de contradizer a teoria funcionalista de que a língua deve ser estudada em 

uso, dentro de um texto, essa experiência não compromete a pesquisa, já que o objetivo era 

apenas demonstrar exemplos de relações de concessão, para mostrar por que os versos 

analisados anteriormente não continham essa relação. 

Veja os exemplos: 
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(7a) Estudei muito e consegui tirar uma boa nota. 

Com esse enunciado, mostramos que estudar muito foi a causa de obter boas notas. 

(7b) Embora tenha estudado muito, não tirei uma boa nota. 

Em contraste com a relação de causa e consequência que ocorre no exemplo 7a, o 

enunciado de 7b apresenta uma frustração de expectativa, considerando que pelo ato de “estudar 

muito” esperava-se “tirar uma boa nota”, o que não se deu nesse enunciado. 

(8a) Corri tanto que fiquei cansado. 

É esperado ficar cansado, após correr tanto. 

(8b) Apesar de ter corrido tanto, não fiquei cansado. 

Não é esperado não se cansar, quando se corre tanto. 

Logo após a apresentação desses exemplos, foram copiadas na lousa três frases para que 

os alunos reescrevessem criando uma relação concessiva. Para isso, eles foram orientados a 

fazer alterações necessárias nos enunciados. Essa foi a quarta atividade, dezessete alunos 

realizaram essa atividade. 

A primeira frase foi “João é teimoso, não vou insistir”. Para essa frase, apenas três 

alunos não conseguiram construir a relação concessiva. Oito deles construíram a relação 

concessiva com a conjunção “mas” e seis construíram a concessão usando a conjunção 

“embora”. 

 

Quadro 23 – Resposta da quarta atividade de intervenção - Questão1. 

R1 – João é teimoso, mas vou insistir. 

R2 – Embora João seja teimoso, vou insistir 

Fonte: Participante da pesquisa. 

 

A resposta R1 é um exemplo do que Margarido (2010, p. 32) apresenta como condição 

para que a conjunção mas exerça a função de concessão, na medida em que, segunda a autora, 

nesse tipo de construção o trecho “mas vou insistir” pretende desvalorizar, negar a condição 

expressa em “João é teimoso”. Conclui-se, portanto, que, de acordo com o funcionalismo, a 

conjunção “mas” também pode estabelecer relações de concessão. 

Nessa intervenção, não é preciso apresentar ao aluno a distinção entre a função 

adversativa e concessiva da conjunção “mas”, visto que os critérios dessa proposta interventiva 

não priorizam, como já mencionamos, os aspectos da morfossintaxe. É necessário apenas que 
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eles compreendam o aspecto semântico e pragmático da contradição e/ou frustração de 

expectativa presentes nesses enunciados.  

A segunda frase da atividade foi a seguinte: Café me faz mal, não vou tomar. Nela 

apenas duas respostas não atenderam ao objetivo da atividade. E como veremos adiante houve 

uma diversidade de respostas. 

 

Quadro 24 – Resposta da quarta atividade de intervenção - Questão 2 
 
R1 – Café me faz mal, mas vou tomar. 

R2 – Mesmo o café me fazendo mal, vou tomá-lo. 

R3 – Por mais que café me faça mal, vou tomá-lo. 

R4 – Café me faz mal, vou tomá-lo. 

R5 – Café não me faz mal, mas não vou tomar. 

Fonte: Participante da pesquisa. 

 

A primeira e a quinta respostas encaixam-se na explicação dada ao enunciado “João é 

teimoso, mas vou insistir”, ou seja, a conjunção “mas”, classificada pela GT como coordenada 

adversativa, exerce a função discursiva de concessão. Aos alunos, não foi explicado esse 

pormenor, por não ser relevante essa descrição morfossintática, como já mencionamos. O que 

interessa é que eles reconheçam o componente conceitual do discurso.  

Na correção dessa atividade em sala de aula, com os alunos, foram feitas as seguintes 

observações:  

 Nas respostas 1, 2, 3, ocorre concessão, visto que há uma contradição pelo fato de 

que não se podia tomar café e o fizeram. 

 Na quinta resposta, houve uma troca de sentidos, em virtude do acréscimo da 

negação. Mesmo assim, houve frustração da expectativa, já que o fato de “café não 

fazer mal” seria uma condição para se tomar café, mas o indivíduo afirma que não o 

tomará, ou seja, a condição não resultou no fato esperado.  

 A segunda e a terceira respostas atendem à classificação tradicional das orações 

concessivas, porque aparecem as conjunções (ou locuções conjuntivas): “mesmo” e 

“por mais que”. É preciso lembrar que não apresentaremos aos alunos essa análise, 

visto que isso foge da análise discursiva funcional. 

 Na quarta resposta, a construção concessiva não utiliza uma conjunção, mas essa 

circunstância está implícita.  
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As análises dessas questões visam à observação do processo de construção do 

conhecimento dos alunos sobre a circunstância concessiva, elas não foram apresentadas aos 

alunos. Na correção dessa atividade, que aconteceu no sexto encontro, foram apresentados 

apenas os aspectos semânticos e pragmáticos que explicam por que acontece ou não uma 

relação concessiva nas respostas por eles construídas. 

Observaremos, então, a última questão dessa quarta atividade, na qual apenas três alunos 

não conseguiram construir a relação de concessão e foram observados quatro tipos de respostas 

satisfatórias. Lembramos que a tarefa era reescrever o seguinte enunciado criando uma relação 

concessiva: “Ivo vem todos os dias à escola e assiste a todas as aulas”. Essa tarefa utiliza um 

período isolado, mas faz parte do contexto social do ambiente de sala de aula. Por isso, embora 

fuja do critério de análise discursiva funcional que prioriza o texto, ainda colabora para que os 

alunos entendam a relação de concessão em um contexto de uso real da língua. Vejamos então 

as respostas satisfatórias: 

 

Quadro 25 – Resposta da quarta atividade de intervenção - Questão 3 

R1 – Embora Ivo vem todos os dias à escola, não assiste todas as aulas. 

R2 – Ivo vem todos os dias à escola, mas não assiste todas as aulas. 

R3 – Ivo vem todos os dias à escola, mas não assiste nenhuma aula. 

R4 – Ivo vem todos os dias à escola e não assiste nenhuma aula. 

Fonte: Participante da pesquisa. 

 

Na apresentação e correção dessa questão, na turma participante da pesquisa, analisamos 

cada uma das construções, fazendo as seguintes observações. Na primeira resposta, há uma 

concessão, uma vez que “não assistir todas as aulas” contradiz a expectativa gerada pelo fato 

de “Ivo vir todos os dias à escola. Como é possível observar, houve uma inadequação na flexão 

do verbo “vem”, mesmo assim foi possível perceber que a maioria dos alunos já consegue 

entender como é construída uma circunstância concessiva. 

Já na segunda e na terceira respostas, utilizou-se a conjunção “mas”, que a Gramática 

Tradicional chama de adversativa, mas a gramática funcional-discursiva reconhece nesse uso 

uma circunstância concessiva, pois é equivalente ao sentido da primeira resposta analisada. 

Por último, temos cláusulas ligadas pelo conectivo “e”, que, embora não seja 

classificado como conjunção concessiva, nesse contexto introduz uma concessão, reforçando o 

princípio funcionalista de que o reconhecimento de uma circunstância adverbial não pode 

basear-se na classificação de uma conjunção. 
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Diante dessa constatação, o professor/pesquisador passou a explicar que, mesmo não 

existindo nesse enunciado marcas linguística explícitas de concessão, ainda era possível 

pressupor uma relação de contraste entre o fato de “vir a escola todos os dias” e o fato de “não 

assistir as aulas”. Destacamos, mais uma vez, que o procedimento didático de rever com os 

alunos as respostas da turma é importante para fazer a correção conceitual e, assim, contribuir 

para que eles realmente aprendam a identificar essa circunstância.   

O sexto encontro aconteceu em 19 de novembro e durou uma hora/aula (50 min), 

estando presentes vinte alunos. Iniciou-se com a entrega da quarta atividade e sua correção. 

Foram apresentadas aos alunos, de forma coletiva, as respostas dadas e o professor/pesquisador 

sempre ratificando a definição da concessiva. Em seguida, foi entregue a quinta atividade a 

cada estudante, contendo duas questões. Na primeira, havia trechos de música, provérbios e 

frases com partes destacadas, devendo o aluno identificar neles relações circunstanciais de 

concessão. A segunda questão foi objetiva, semelhante às questões da atividade diagnóstica, 

relacionando os quatro tipos de relação circunstancial: causa, concessão, condição e 

consequência. Para a inserção dessas três novas circunstâncias, foi explicado, com exemplos 

produzidos pelo professor/pesquisador, o contraste entre a consequência esperada e a frustração 

dessa consequência ou a frustração do que já estava condicionado. 

(5a) Já que os alunos sabem que refrigerante não faz bem ao nosso organismo, eles 

preferem suco. 

(5b) Apesar dos alunos saberem que refrigerante não faz bem ao nosso organismo, eles 

preferem refrigerante. 

No enunciado 5a, saber que refrigerante não faz bem é a condição para que os alunos 

não escolham o refrigerante. Já em 5b, essa condição não é respeitada. Há, portanto, uma 

frustração de expectativa, uma concessão. 

(6a) Não posso comer doces, porque sou diabético. 

(6b) Mesmo sendo diabético, eu como doces. 

Em 6a, há uma relação de causa e consequência. A causa de não comer doces é o fato 

de ser diabético. E ser diabético acarreta a consequência de não poder comer doces. Em 6b, essa 

consequência não se realiza, acontece algo inesperado: “o diabético comer doces”. Essa foi a 

maneira como foram explicadas as relações de causa, consequência, condição e concessão para 

os participantes da pesquisa.  

A explicação dessas outras circunstâncias contribuiu para o melhor entendimento da 

concessão, pois esse contraste existente entre elas torna mais compreensível o sentido de 

contradição e/ou frustração de expectativa produzido pelas cláusulas adverbiais concessivas. O 
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objetivo desta atividade foi consolidar a compreensão da relação concessiva pelos 

alunos/participantes da pesquisa. 

Esta atividade teve como objetivo verificar se todos os participantes da pesquisa 

compreenderam a relação de concessão. Passaremos a analisar o resultado dessas questões, 

mostrando como esse resultado foi apresentado aos discentes. A primeira questão da quinta 

atividade tinha o seguinte enunciado: “Observe os trechos sublinhados nos textos e indique 

quais deles apresentam relação de concessão”. Essa questão foi composta por cinco textos. 

Vejamos as respostas dos participantes a cada um dos textos. 

 

Quadro 26 – Quinta atividade de intervenção - Questão 1 (Texto 1) 

Observe os trechos sublinhados nos textos abaixo e indique quais deles apresentam relação de concessão 

Canção de Gonzaguinha “O que é, o que é?” 

O Que É, O Que É? 

(Gonzaguinha) 

Viver! 

E não ter a vergonha 

De ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

Um eterno aprendiz... 

[...] 

Sempre desejada 

Por mais que esteja errada 

Ninguém quer a morte 

Só saúde e sorte... 

Fonte: https://www.vagalume.com.br/gonzaguinha/o-que-e-o-que-e.html. Acesso em: 14 de setembro de 

2018. 
 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Treze alunos afirmaram corretamente que nesse trecho, sublinhado no texto 1, 

apresenta-se uma relação de concessão. Sendo assim, afirmamos que boa parte dos participantes 

conseguiu entender que nesse trecho da letra de música o fato de “desejar algo errado é 

contraditório”, ou seja, se torna uma concessão. Apenas sete alunos ainda não conseguiram ter 

essa percepção. Na correção em sala, explicitou-se a construção da relação concessiva nos 

versos sublinhados, com o intuito de elucidar as dúvidas, especialmente dos alunos que ainda 

não conseguiram compreender a concessão.  
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Lembramos que essas explicações seguem os critérios da análise discursiva funcional, 

que considera os aspectos semânticos e pragmáticos, razão pela qual se retoma todo o texto 

para explicar a circunstância concessiva. Assim, para explicar a concessão presente nos versos 

destacados no texto da quinta atividade, pedimos que os alunos identificassem, a partir do trecho 

da letra da música de Gonzaguinha, o que é desejada. Depois de identificar que a “vida” é 

desejada, apresentamos a seguinte inferência: quando algo está errado, é esperado que você 

rejeite. Assim, por analogia, se a vida está errada é esperado que você a rejeite, mas essa rejeição 

não ocorre; havendo, portanto, uma concessão. Vejamos, em seguida, as respostas dadas ao 

texto 2 da questão 1 da quinta atividade 

 

Quadro 27 – Quinta atividade de intervenção - Questão 1 (Texto 2 – ver apêndice C) 

Leia o texto abaixo o trecho de um editorial da Revista. Agora observe o trecho sublinhado no enunciado e 

indique se há uma relação de concessão: 

O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do mundo. [...] Apesar de todos esses avanços, a 

miséria resiste. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

 Em resposta à primeira questão da quinta atividade, dezoito alunos afirmaram que no 

trecho sublinhado havia uma circunstância concessiva e apenas dois não conseguiram 

identificá-la. A circunstância desse enunciado destacado é construída considerando todo o 

texto, já que para compreender a contradição ou frustração de expectativa do enunciado é 

preciso retomar o texto e ver quais avanços não provocaram o fim ou diminuição da miséria. 

Ao perceber isso, se entende que aconteceu uma frustração do resultado, na medida em que se 

esperava que esses avanços quebrassem a resistência da miséria no Brasil, o que não aconteceu. 

Essa foi a explicação dada aos discentes, na correção em sala, que tem como objetivo verificar 

a aprendizagem e a oportunidade para sanar dúvidas.  

 

Quadro 28 – Quinta atividade de intervenção - Questão 1 (Texto 3) 

Leia o provérbio abaixo e indique se há uma relação de concessão: 

“Quem planta ventos, colhe tempestades” 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

 Ainda nessa atividade, foi utilizado o seguinte provérbio popular para identificar se nele 

havia ou não circunstância concessiva: “Quem planta ventos, colhe tempestades”. Nas respostas 
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referentes ao texto 3 (provérbio), houve doze acertos. A maioria dos alunos conseguiu perceber 

que nesse provérbio não existe relação de concessão. Apesar de tratar-se de um enunciado curto, 

ele é bem relacionado com a vivência dos alunos, de maneira que eles conseguiram entender 

que não há contradição ou frustração de expectativa nesse enunciado. 

O professor/pesquisador aproveitou a ocasião para que os alunos entendessem que existe 

nesse provérbio uma relação de causa e consequência. “Colher tempestade” é consequência do 

ato de “plantar vento”. É claro que esse provérbio é uma metáfora, os alunos demonstraram 

compreender isso. A explicação da relação circunstancial contida nessa questão faz-se 

necessária para que os discentes, na avaliação, consigam diferenciar a relação de consequência 

da relação de concessão, pois, como justificamos anteriormente, existe uma relação de contraste 

entre a concessão e a consequência. Isso contribui para a construção do conceito de concessão; 

como já afirmamos no capítulo 7, esta circunstância, como afirma Moura Neves (2000, p. 864-

865), interfere na causa e modifica a consequência esperada. Sendo assim, ao compreender que 

“plantar ventos” tem como consequência “tempestades” o estudante está ciente de que ocorreu 

o esperado e se fosse um enunciado com uma circunstância concessiva não ocorreria o 

esperado. Vejamos a resposta ao texto quatro, ainda da questão 1. 

 

Quadro 29 – Quinta atividade de intervenção - Questão 1 (Texto 4) 

 

Observe a frase de uma postagem em redes sociais: 
Texto 4 – Postagem em redes sociais. 
 

 
Fonte: https://me.me/i/se-voce-esta-cansado-de-recomecar-pare-de-desistir-8919515. Acesso em: 15 de 
setembro de 2018. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

O texto 4 da questão 1 é uma frase retirada de postagens em rede social. Em resposta a 

essa questão, quatorze participantes afirmaram que não havia relação de concessão, acertando, 

portanto, a pergunta, o que confirma que boa parte dos alunos reconheceu que “parar de 
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desistir” atende à expectativa gerada pela condição de “estar casado de recomeçar”. Na 

apresentação dos resultados da turma, que ocorreu no sétimo encontro, aproveitamos para 

explicar como acontece a circunstância condicional. Para isso, chamamos a atenção para o 

seguinte enunciado: “se você está cansado de recomeçar”. Afirmamos que ele apresenta uma 

condição para não desistir mais, na medida em que essa escolha que pressupõe um recomeço. 

Apresentamos na lousa o seguinte exemplo: 

“Embora esteja cansado de recomeçar, ele ia desistir.” 

Mostramos que nesse enunciado, criado a partir da questão analisada, há uma quebra de 

expectativa, uma contradição presente no fato de “desistir” quando se está cansado de 

recomeçar. Concluímos então que compreender a condicional também contribui para entender 

o sentido da concessiva, visto que a concessão é a frustração de uma condição apresentada em 

uma parte (cláusula/oração) do enunciado. 

Mais uma vez, observamos que a análise de uma relação de circunstância não pode se 

prender apenas ao período composto, como acontece nas análises dos livros didáticos 

apresentados. Os fatores pragmáticos e semânticos de todo o texto ao qual pertence esse período 

contribuem para a construção das relações circunstanciais concessivas. Vejamos como isso se 

confirma na análise da resposta da quinta atividade de intervenção. 

 

Quadro 30 – Quinta atividade de intervenção - Questão 1 (Texto 5) 

 

Texto 5 – Postagem do Facebook. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/resilienciahumana/posts/963836477058640. Acesso em: 15 de setembro 
de 2018. 
Observe a seguinte frase da postagem: Prefiro a verdade, mesmo que doa. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

As respostas ao texto 12 tiveram o maior número de erros, já que apenas cinco alunos 

acertaram. Eles não perceberam que há uma contradição ou que não é esperada a preferência 
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por algo doloroso. Na correção dessa atividade em sala de aula, o professor /pesquisador 

chamou atenção para o fato de que não é esperado dar preferência a algo que provoque dor, 

portanto, é contraditório nesse enunciado preferir a verdade, que, segundo o locutor, provoca 

dor. Possivelmente, os alunos, ao ler o enunciado, não o relacionaram ao conhecimento de que 

a dor provoca uma reação de se defender ou se livrar do que a provoca; nesse caso, era esperado 

mentir para não sentir dor e, como acontece o contrário, há uma concessão. Apresentamos um 

quadro síntese, para análise dos resultados da questão 1, visto que essa é composta por cinco 

textos. 

 

Quadro 31 – Síntese dos resultados da questão 1 da quinta atividade. 

Questão 1 (quinta atividade) – objetivo identificar trechos que contêm relação concessivas 

Textos Trechos Acertos Erros Participantes 

Texto 1 – Canção de 

Gonzaguinha “O que é, o que 

é? 

Sempre desejada 

Por mais que esteja errada 13 7 20 

Texto 2 – Trecho de um 

editorial da Revista Veja. 

[...] Apesar de todos esses 

avanços, a miséria resiste. 
18 2 20 

Texto 3 – Provérbio popular Quem planta ventos, colhe 

tempestades 
12 8 20 

Texto 4 – Postagem em redes 

sociais. 

“Se você está cansado de 

recomeçar, pare de desistir” 
14 6 20 

Texto 5 – Postagem do 

Facebook 

Prefiro a verdade, mesmo que 

doa. 
5 15 20 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Nesse quadro, observamos que dentre os cinco trechos sublinhados, três apresentavam 

a circunstância concessiva. Estes estão contidos nos textos 1, 2 e 5. Analisando o resultado 

dessas três respostas, concluímos que a resposta que obteve o maior número de acertos foi a 

que se refere ao texto 2, o qual usa a linguagem denotativa. Observamos que o uso dessa 

linguagem e o fato do enunciado estar inserido em um contexto possibilitam que o sentido da 

circunstância seja construído na leitura do texto. Esse é um exemplo de como a compreensão 

da relação circunstancial concessiva pode contribuir para a competência de reconhecer a 

intenção discursiva de um enunciado. 

A reposta referente ao texto 5 obteve número insuficiente de acertos. Comparando-a 

com as respostas da questão que se refere ao texto 2, vemos que o texto 2 apresenta mais 
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informações contextualizando o trecho grifado e uma postagem de Facebook é um texto curto, 

que não oferece um contexto mais amplo, não há informações suficientes que ajudem a deixar 

clara a intenção discursiva do locutor, isso talvez justifique esses resultados negativos. 

Agora vejamos as respostas da questão 2, ainda da quinta atividade. Esta teve como 

objetivo identificar o sentido construído no enunciado destacado por meio de uma questão 

objetiva com quatro opções de resposta. Dentre as opções de resposta, como já foi justificado 

no capítulo 7 dessa pesquisa, estão as relações circunstanciais de causa, condição, consequência 

e concessão, assim como foram usadas na atividade diagnóstica e serão utilizadas na atividade 

de avaliação. 

 

Quadro 32 – Quinta atividade de intervenção - Questão 2 

 
Qual a relação de sentido se estabelece entre os dois primeiros versos “Mesmo quando tudo pede/ um pouco 

mais de calma” e o quinto verso “a vida não para”. 

A) Os dois primeiros versos são o motivo pelo qual a vida não para. 

B) Os dois primeiros versos opõem-se (contraria) ao fato que ocorre no quinto verso. 

C) O quinto verso é a consequência do desejo expresso nos dois primeiros versos. 

D) Os dois primeiros versos são a condição para aconteça a ação do quinto verso. 

Leia a primeira estrofe da letra da música “Paciência”, de Lenine. 

Mesmo quando tudo pede 

Um pouco mais de calma 

Até quando o corpo pede 

Um pouco mais de alma 

A vida não para 

Fonte: Disponível em: https://www.letras.mus.br/lenine/47001/.  Acesso em: 22 de agosto. 

Fonte: autor pesquisador. 

 

Nesta questão 2, onze alunos marcaram a letra “B”, acertando a questão.  Um aluno 

anulou a questão, marcando ao mesmo tempo as letras “A” e “B”, e os outros oito alternaram 

entre as outras opções, não sendo possível fazer conjecturas sobre o motivo dos erros. Todas 

essas questões foram corrigidas em sala de aula no sétimo encontro, que aconteceu no dia 20 

de novembro de 2018.  Primeiramente, foi feita a devolução da atividade aos alunos e depois 

as questões foram apresentadas em slides. E com a participação da turma, foi feita a correção e 

o professor/pesquisador justificou por que determinada alternativa estava correta e porque as 

demais estavam erradas.  

Esse foi mais um momento de aprendizagem. Esse sétimo encontro durou apenas uma 

hora/aula, nele os alunos foram informados de que no próximo encontro haveria a avaliação 
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dessa intervenção, para aferir se eles já conseguem identificar a relação de concessão em 

enunciados diversos e se seriam capazes de construir essa relação. Vejamos então em síntese o 

resultado das atividades 3, 4 e 5, que fazem parte das atividades de verificação. Portanto, as 

atividades 1 e 2 não estarão presentes nessa análise porque elas foram atividades de construção 

do conhecimento, as quais não possibilitam verificação da aprendizagem da circunstância 

concessiva. 

Para verificar o resultado dessas atividades, atribuiremos os seguintes critérios: 

satisfatório, quando não houver respostas inadequadas ao que se pede nas questões; regular, 

quando houver poucos erros (no máximo três); insatisfatório, quando ultrapassar o número de 

três erros em uma atividade. Não faremos análise individual: será apresentada a quantidade de 

alunos que obtiveram resultados satisfatórios, regulares e insatisfatórios. 

 

Tabela 02 – síntese dos resultados das atividades interventivas. 

 

Atividades Satisfatória Regular Insatisfatórias 
Quantidade de 
participantes 

Atividade 3 9 1 7 17 

Atividade 4 8 6 6 20 

Atividade 5 2 11 4 17 

Fonte: Autor pesquisador. 
 

Observamos uma gradual diminuição dos números de respostas insatisfatórias. E, apesar 

de no total esse critério empatar com o regular, ainda consideramos um resultado positivo, já 

que o resultado da soma das respostas satisfatórias é maior do que o resultado das outras 

respostas. A correção das questões com os alunos tem exatamente o objetivo de sanar dúvidas 

para melhorar ainda mais esses índices de desempenho, que serão avaliados na atividade final. 

Essa atividade e as anteriores são exemplos de experiências didáticas simples, mas que 

proporcionam o ensino produtivo, levando o estudante a refletir sobre aspectos discursivos da 

língua, desenvolvendo, assim, a habilidade de compreensão das relações circunstanciais 

concessivas. Esta habilidade contribuirá para o desenvolvimento da competência comunicativa 

desses estudantes. Todas as atividades realizadas visam a construir o entendimento de como 

ocorre a circunstância concessiva. Para isso, a ação de correção coletiva em sala de aula dessas 

atividades terá o papel de verificar se os alunos aprenderam e oportunizar novos momentos de 

aprendizagem. Passaremos agora a analisar a atividade avaliativa. 
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4.3. ANÁLISE DA ATIVIDADE AVALIATIVA 

 

A atividade avaliativa final foi aplicada no dia 21 de novembro, durando uma hora/aula 

(50 minutos). Estavam presentes vinte e três alunos, mas só serão considerados para análise dos 

resultados os vinte alunos que participaram de todas as atividades ou da maioria delas. Ressalta-

se que, como se trata da avaliação final da intervenção, será apresentado aos alunos apenas o 

resultado, não será feita uma correção detalhada de cada questão, em sala de aula, como se 

procedeu com as outras atividades. Essa avaliação foi elaborada pelo professor/pesquisador, 

nela há três questões objetivas com três opções de respostas e duas questões subjetivas. 

Vejamos o enunciado da primeira questão: 

 

Quadro 33 – Atividade avaliativa - Questão 1 (veja o texto no apêndice E) 

Vejamos o que aconteceu no conto: 

Ao ver um escorpião afogando-se, um monge jogou-se na água para salvá-lo, mas o ele o picou. O monge 

deixou o escorpião cair na água novamente, por causa da dor da picada. Ou seja, apesar do monge salvar o 

escorpião, ele ainda o picou. 

 

Na frase “Apesar do monge salvar o escorpião, ele ainda o picou”. 

A) Há uma relação de CONCESSÃO, pois não se esperava que o escorpião picasse o monge. 

B) Há uma relação de CAUSA, já que o escorpião picou o monge porque ele o salvou. 

C) Há relação de CONDIÇÃO, porque para que o monge salvasse o escorpião era preciso que ele fosse 

picado. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Antes de iniciarmos a análise das questões, algumas informações são necessárias: essa 

atividade tem um número reduzido de questões, comparando com a atividade diagnóstica, 

porque visa apenas a avaliar o aprendizado de uma circunstância adverbial: a concessiva. Para 

cumprir essa função de avaliação, os alunos foram orientados que não seria possível qualquer 

esclarecimento ou orientação e que as questões de marcar não poderiam ser rasuradas. 

Nessa primeira questão, todos os alunos marcaram a letra “A”, acertando a questão. É 

claro que uma única questão não é suficiente para afirmar que o resultado foi positivo. Podemos 

dizer que essa questão está bem explícita, pois, para cada uma das três circunstâncias 

apresentadas como opções de resposta, existem justificativas condizentes com o conceito de 

cada uma, ou seja, apresentam claramente função discursiva.  
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É preciso ressaltar que foram usadas nessa questão, além da circunstância de concessão, 

as outras três já mencionadas: causa, condição e consequência. Elas serviram de paralelo ou 

contradição para identificar a oração adverbial concessiva. Chegamos à conclusão de que, ao 

destacar o trecho em que ocorre a relação circunstancial, fica mais fácil classificá-la. Isso se 

confirma no resultado da terceira questão, que veremos mais adiante. 

Na segunda questão, apresentam-se três manchetes versando sobre o mesmo tema. 

Agora eles não teriam que escolher entre três tipos de circunstância, mas identificar a manchete 

que apresenta uma concessão. Vamos à questão: 

 

Quadro 34 – Atividade avaliativa - Questão 2 

Observe as seguintes manchetes de jornais on-line e marque a que apresenta uma circunstância concessiva: 

A) “NORDESTE TEM RECORDE DE RESERVATÓRIOS SECOS; UM TERÇO DA REGIÃO ENFRENTA 

'SECA MÁXIMA...” 

B) “MESMO COM MAIS CHUVAS EM 2018, RESERVATÓRIOS DO NORDESTE TÊM POUCA ÁGUA” 

C) “CHUVAS MELHORAM SITUAÇÃO DE RESERVATÓRIOS D'ÁGUA EM TODO O NORDESTE” 

Fonte A: UOL, 28 de janeiro de 2018 - Jornal online. 
Fonte B: G1 – Globo Rural, 11 de novembro de 2018 - Jornal online. 
Fonte C: Site de notícias CONFEMAC, 26 de fevereiro de 2018 

 

Essa questão também teve um número positivo de acertos; dos vinte participantes, 

dezoito acertaram ao marcar a letra “B”. Essa manchete retrata uma frustração da condição 

oferecida pelo aumento das chuvas, a qual deveria ser favorável ao aumento do volume de água 

nos reservatórios, mas isso não ocorreu, frustrando, assim, essa expectativa. Levando em conta 

o número de acertos, essa relação de concessão foi entendida pela maioria dos estudantes. A 

terceira questão apresentou como texto base um trecho de uma resenha; seu propósito era que 

o aluno reconhecesse a relação circunstancial presente em um trecho destacado. Vejamos: 

 

Quadro 35 – Atividade avaliativa - Questão 3 

Observe o seguinte trecho: “Porém, apesar das diferenças, tinham algo em comum. Estavam loucos um pelo 
outro.”  O fato de “apesar de serem diferente, eles se gostam” é: 
 
A)    Uma condição, já que para gostar de alguém ela precisa ser diferente. 

B) A causa, porque são as diferenças que causam a harmonia entre o casal. 

C) Uma concessão, pois não se espera que um casal que tenham diferenças e briguem tanto, sejam loucos um 
pelo outro. 
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Fonte: Autor pesquisador. 

 

Nessa terceira questão, foi apresentado um trecho destacado para que fosse identificado 

o tipo de circunstância. Novamente, dezoito alunos acertaram essa questão. A resposta correta 

era a letra “C”. A condição de “ser diferente” gera um obstáculo para que eles se gostem, mas 

não impede que isso aconteça. Essa relação de concessão é construída, de acordo com análise 

funcionalista discursiva, considerando todo o texto, pois outras informações corroboram para a 

compreensão dessa concessão, especialmente o seguinte trecho: “Não concordavam muito. Na 

verdade, quase nunca concordavam. Estavam sempre brigando. E se desafiavam a cada dia”.  

Sem a leitura do texto, a identificação da circunstância concessiva na questão não estaria tão 

aparente. Passemos à quarta e à quinta questões. 

 

Quadro 36 – Atividade avaliativa - Questão 4 

Reescreva a frase criando uma relação de concessão, ou seja, frustrando a expectativa da atitude de 

“economizar energia”. 

 A conta de luz de veio bem baixa, porque passei o mês economizado energia. 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Para análise dos resultados dessa questão, consideraremos apenas dezoito atividades, 

porque dois alunos deixaram de respondê-la. Veremos então uma síntese das respostas, evitando 

repetir frases, razão pela qual o número de respostas não será igual ao número de respondentes. 

 

Quadro 37 – Atividade avaliativa - Questão 4 - Respostas 
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R1 – A conta de luz veio bem baixa, embora eu gastei muita energia 

R2 – A conta de luz veio bem baixa, mas não economizei energia. 

R3 – A conta de luz veio bem baixa, porém passei o mês gastando. 

R4 – A conta de energia estava alta, mesmo eu economizando energia. 

R5 – A conta de luz veio baixa, porque passei o mês economizando energia, mesmo assim não tive dinheiro 

para pagar. 

R6 –Mesmo eu economizando energia a conta de energia veio alta. 

R7 – Embora tenha economizado energia, a conta de energia veio alta. 

R8 – Apesar que a conta de luz tenha vindo baixa, não economizei energia. 

R9 – Passei um mês economizando energia, mas mesmo assim veio alta. 

R10 – Passei um mês economizando energia mas a conta de luz veio alta. 

R11 – Passei um mês economizando energia e ainda a conta de luz veio alta. 

R12 – Passei um mês economizando energia e a conta de luz veio alta. 

R13 – Por mais que eu tenha usado o ar condicionado todos os dias, a conta de energia veio baixa. 

Fonte: Participante da pesquisa. 

 

Podemos concluir que, apesar de algumas inadequações linguísticas, todos construíram 

cláusulas que estabeleceram relações circunstanciais de concessão, segundo os critérios da 

análise discursiva funcional. Analisemos agora as respostas 2, 3 e 10, formadas por conjunções 

que a GT classifica como adversativas, porém, de acordo com estudos linguísticos 

funcionalistas resumidos pela pesquisadora Margarido (2010, p. 28-29), a conjunção “mas” 

funciona como concessiva – quando a cláusula introduzida por ela refuta o que é afirmado na 

outra cláusula, quebrando, portanto, uma expectativa gerada. 

É necessário considerar que Moura Neves (1984, 1999), assim como outros autores, 

considera que tanto a adversativa quanto a concessiva negam uma inferência (frustra uma 

expectativa). Sendo assim, o que vai diferenciar essas duas relações é que a concessiva vai 

sempre estabelecer uma ligação com uma causa ou com uma condição. Vejamos como exemplo 

a seguinte resposta: 

Resposta 2: A conta de luz veio bem baixa, mas não economizei energia. 

Na resposta 2, a causa inferida para a consequência “A conta de luz veio bem baixa” é o 

fato de “ter economizado energia”, no entanto essa causa é negada, por meio da concessão: 

“mas não economizei energia”. Não há, portanto, apenas uma oposição, mas uma concessão. 

Isso se confirma também por ser possível o uso correlato da conjunção subordinativa “embora”. 

O mesmo ocorre nas repostas 3 e 10. 

Na resposta 3, foi usada a conjunção “porém”, classificada pela GT como coordenada 

adversativa, assim como correu com o uso da conjunção “mas”, tendo em vista que continuou 
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havendo uma concessão ao discurso da cláusula inicial. Isso é possível porque as relações não 

são determinadas pela conjunção de acordo com a Gramática Discursivo-Funcional, pois, assim 

como confirma Gouvêa (2001, apud Margarido, 2010, p. 23), as conjunções coordenadas 

adversativas também introduzem relações de concessão. Lembramos que, para identificar a 

circunstância concessiva nessa intervenção didática, os argumentos discursivos da língua em 

uso têm primazia. 

As respostas 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 11 apresentam relações concessivas, embora escritas de 

forma diferente. Todas essas respostas apresentam o seguinte fato: “a conta (de energia) veio 

alta”, o que poderia causar esse fato era o aumento do gasto de energia, mas essa causa é negada. 

No lugar da causa esperada, apresenta-se a concessão “economizei energia”, ligada, é claro, por 

diversas conjunções ou locuções conjuntivas tradicionalmente classificadas como adverbiais 

concessivas, mas que a Gramática Discursivo-Funcional não leva em conta para definir a 

relação circunstancial. 

Na resposta 5, a cláusula “A conta de luz veio baixa” possibilita a inferência de que essa 

seria uma condição que facilitaria o pagamento, mas essa condição não é atendida, visto que o 

locutor afirma que “não tive dinheiro para pagar”, ou seja, a condição do valor baixo da conta 

ainda não possibilitou o seu pagamento.  Esse aluno criou uma relação concessiva que 

extrapolou o enunciado dado como exemplo, mas o importante é que conseguiu criar uma 

relação circunstancial de concessão.        

 A resposta da questão 13 também extrapolou o enunciado base, mas manteve o mesmo 

sentido. Isso revela a criatividade discursiva dos alunos, quando não estão presos, engessados 

por classificações da GT. A partir dessa resposta, inferimos o seguinte enunciado: “Usar o ar 

condicionado todos dias causaria o aumento da conta de energia”. Temos então a seguinte 

conclusão, no enunciado produzido: “Por mais que eu tenha usado o ar condicionado todos os 

dias, a conta de energia veio baixo”. O uso do ar condicionado todos os dias não provocou a 

consequência esperada, ocorrendo, portanto, uma frustração dessa consequência. Dizemos 

então que ocorreu uma concessão. Vamos agora analisar as respostas da questão 5. 

Quadro 38 – Atividade avaliativa - Questão 5  

Reescreva a frase criando uma relação de concessão, ou seja, frustrando a expectativa do fato do “time da escola 

está sem treinador”. 

O time da escola está sem treinador por isso perdeu o campeonato. 

Fonte: Autor pesquisador. 

Quadro 39 – Atividade avaliativa - Questão 5 - Respostas 
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R1 – O time da escola está sem treinador, mesmo assim ganhamos/ganhou o campeonato. 

R2 – O time da escola está sem treinador, e mesmo assim eles ganharam o campeonato. 

R3 – O time da escola está sem treinador, porém ganhou o campeonato. 

R4 – O time da escola está sem treinador, mas ainda ganhou o campeonato. 

R5 – Embora o time da escola estivesse sem treinador, ganharam o campeonato. 

R6 – O time da escola ganhou o campeonato, mesmo sem treinador  

R7 – Apesar do time da escola ter treinador, não ganharam o campeonato.  

R8 - Apesar do time da escola ter treinador, não ganharam o campeonato. 

R9 – Embora o time da escola esteja com um ótimo treinador, eles perderam o campeonato. 

R10 – O time da escola está sem treinador, mas por isso não deixaram de ganhar. 

R11 – O time da escola não está sem treinador, mas mesmo assim perdeu o campeonato. 

R12 – O time perdeu porque ficou sem treinador 

Fonte: Participante da pesquisa. 

 

A partir dos enunciados das respostas, inferimos que um time sem treinador dificilmente 

ganharia um campeonato. Portanto, ter um treinador é apresentado como condição para ganhar. 

Essa condição é negada nas respostas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (O time da escola está sem treinador). E 

ocorre o que não se espera: “eles ganham o campeonato”. Mais uma vez, confirmamos o 

princípio da análise da GDF de que, para analisar a língua, é necessário considerar 

essencialmente a linguagem em uso, considerando os aspectos sintáticos, semânticos e 

pragmáticos. 

Nas respostas 7, 8, 9, 10 e 11, a causa é frustrada, já que o fato de “a escola estar com 

(um ótimo) treinador” deveria, considerando o contexto da questão, provocar (causar) a vitória 

do campeonato, o que não ocorreu. Temos então a concessão: “eles perderam o campeonato”. 

A questão 11 apresenta inadequação coesiva, pois o conectivo “por isso” é usado no 

sentido de conclusão, mas, como acompanha a conjunção “mas”, ainda mantém o sentido de 

uma concessão. Quando se considera a língua em uso, na visão funcionalista são se pode 

analisar por critérios isolados, ou seja, além do aspecto sintático e semântico dessa resposta é 

preciso considerar o fator pragmático. Só assim se compreende que estava implícito que seria 

aceitável perder se o time estivesse sem treinador. E como essa condição é frustrada em “O time 

da escola não está sem treinador”, ocorre a concessão. 

É assim que funciona a lógica discursiva das respostas dadas à questão 6 da avaliação, 

embora tenham sido usados diversos conectivos, alguns até classificados de adversativos. Todas 

as frases criadas apresentam frustração de uma causa ou de uma condição inferida. Isso é o que 
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define, segundo os princípios funcionalistas discursivos, a circunstância adverbial de 

concessão. 

Vale ressaltar que dos vinte alunos que realizaram a atividade apenas um não conseguiu 

construir uma relação concessiva e outro deixou em branco. Temos então dezoito 18 alunos que 

conseguiram realizar essa questão com êxito. Vejamos agora a resposta que não atendeu ao 

objetivo da questão.  

Resposta 12: O time perdeu porque ficou sem treinador. 

Tem-se nessa resposta uma relação de causa e consequência. A causa de o time perder 

é o fato de ter ficado sem treinador. Não foi estabelecida nesse enunciado nenhuma relação de 

concessão. O que era esperado pela questão era que o aluno construísse uma frustração do fato 

de “estar sem treinador”, ou seja, esse fato não causaria o esperado (o time perder), mas o fato 

do time vencer.  

 

4.4 RESULTADOS 

 

Para se ter uma melhor visualização dos resultados obtidos nessa intervenção, vejamos 

um gráfico dos resultados da avaliação.  

 

Gráfico 1 – Resultado da atividade avaliativa final. 

 

Fonte: Autor pesquisador. 

 

Como foi possível observar, houve um número positivo de acertos em todas as questões 

da atividade avaliativa. 
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Gráfico 2 – Resultado da atividade diagnóstica. 

 

Fonte: Autor pesquisador. 
 

 

Comparando os resultados individuais das questões da atividade diagnóstica com a 

atividade avaliativa, já percebemos um número menor de acertos. Vejamos o resultado geral 

dessas duas avaliações. 

 

Gráfico 3 – Média de acerto em cada atividade. 

 

Fonte: Autor pesquisador. 
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Esses gráficos representam a soma do total de acertos dessas atividades. Comparando o 

resultado da atividade diagnóstico com o resultado da atividade avaliativa, verifica-se um 

acentuado avanço no aprendizado dos alunos do nono ano do Ensino Fundamental, no que tange 

à identificação de uma relação adverbial concessiva, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento da capacidade comunicativa de cada aluno participante dessa intervenção. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa foi, antes de tudo, uma resposta à pergunta de “como o ensino de 

gramática pode contribuir para o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos?”. 

Para responder a essa pergunta, foi preciso estudar as teorias linguísticas, até encontrar uma 

teoria que mais diretamente contribuísse para construir uma proposta que respondesse a esse 

intuito. Concluímos, então, que é muito necessária a pesquisa linguística para melhorar a 

qualidade do ensino de língua materna. Infelizmente, são inúmeros os obstáculos que impedem 

que esse estudo se realize, e não é nosso objetivo tratá-lo aqui. Desejamos mostrar que existem 

várias teorias e pesquisas que podem contribuir para que o ensino de gramática se torne mais 

produtivo. A linguística funcionalista é uma delas. 

Essa intervenção didática realizada em turma de nono ano de uma escola pública é uma 

resposta à pergunta inicial. Nela foi apresentada uma forma de ensinar orações subordinadas 

adverbiais, sem dar prioridade a memorizações e normas prescritivas da GT. Não houve 

metodologia inovadora, tampouco um método criativo de ensino, apenas oportunizou-se a 

reflexão em vez de prescrição.  

O ensino da oração adverbial concessiva por meio de uma abordagem funcionalista 

eliminou da prática didática exatamente o que mais incomodava os críticos do ensino 

tradicional: a classificação imutável das orações a partir da conjunção e os exercícios de divisão 

entre oração principal e subordinada. Interessa, portanto, compreender o sentido da 

circunstância presente no enunciado analisado, sem sequer mencionar que essa relação é 

construída entre duas (ou mais) orações que compõem um período. 

Ao utilizar a teoria funcionalista discursiva nessa intervenção no ensino das orações 

adverbiais concessivas, proporcionamos ao aluno uma reflexão sobre o uso da língua, sem a 

necessidade de perder tanto tempo com a exposição de nomenclatura gramatical da sintaxe, 

como: oração subordinada adverbial, oração principal, tipos de conjunções. Além disso, essa 

proposta de ensino colaborou para que o aluno não fosse confundido com classificações 

imprecisas das conjunções, encontradas na maioria dos manuais de gramática tradicional, como 

é o caso da definição tradicional da conjunção “mas” e de outras que são sempre classificadas 

como conjunções coordenadas adversativas. 

O uso da metodologia da pesquisa-ação colaborou muito para a aplicação da teoria do 

funcionalismo discursivo no ensino das orações concessivas. É notável como a pesquisa-ação 

pode contribuir para que os alunos, participantes da pesquisa, compreendessem as relações de 

circunstancias concessivas presentes entre cláusulas adverbiais ou no enunciado completo. As 
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etapas da pesquisa-ação selecionadas para a construção da metodologia dessa pesquisa 

possibilitaram reconhecer e selecionar determinada dificuldade dos discentes. Usar os estudos 

teóricos para apontar uma solução de um problema encontrado proporcionou a construção de 

estratégias de intervenção e de avaliação do aprendizado.  

Ao aplicarmos essa intervenção, seguimos também as orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que preveem a realização de atividades de reflexão sobre a 

língua. Construção dessa reflexão com base na linguística funcional discursiva.  

A Gramática Discursivo-Funcional (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008) analisa as 

orações adverbiais discursivas de forma descendente, considerando como ponto de partida a 

intenção do locutor.  Esta análise segue, de forma gradativa, os seguintes níveis de organização 

linguística: pragmático, semântico e morfossintático.  

Seguindo esses princípios, a codificação morfossintática, nível privilegiado pela GT na 

análise das orações adverbiais, praticamente não existiu, já que não consideramos nas atividades 

didáticas dessa intervenção a separação entre oração principal e subordinada e a classificação 

semântica da conjunção que liga as orações. Apenas no decorrer dos encontros interventivos 

para explicar a relação semântica circunstancial concessiva mencionou-se o termo oração, que 

já era conhecido pela turma de nono ano na qual foi aplicada essa intervenção. 

A preferência por analisar a relação concessiva dentro de textos (e não somente entre 

orações) possibilitou uma ampliação da compreensão dessa relação concessiva, evitando, 

assim, o engano que ocorre em muitos manuais tradicionais de ensino, que restringem essa 

circunstância ao nível sentencial. É preciso ressaltar que uma das maiores contribuições dessa 

análise funcionalista discursiva foi não analisar a circunstância concessiva a partir do sentido 

das conjunções, sendo possível, portanto, incluir nas relações concessivas construções com 

conjunções adversativas e outros tipos ou até mesmo sem conjunção.  

O critério que usamos para determinar a relação concessiva não foi a conjunção, mas o 

sentido de contradição ou frustração de expectativa, aliado à contraposição às circunstâncias 

causal ou condicionais, como defende Moura Neves (2000). Dessa forma, o estudo das orações 

subordinadas adverbiais deixou de ser apenas um exercício de reconhecimento e análise de 

funções estruturais, como acontece frequentemente nas escolas (MOURA NEVES, 1999), 

tornando-se um exercício de reflexão que contribuiu para a compreensão da língua em uso, 

colaborando, assim, para o desenvolvimento da competência comunicativa dos discentes 

participantes. 

A eficácia da aplicação da teoria funcionalista ao ensino das orações nos permite afirmar 

que essa proposta pode ser usada para tornar o ensino de gramática mais produtivo. Além do 
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mais, essa metodologia pode ser usada para o ensino de outras circunstâncias, bastando, para 

isso, que cada professor, de acordo com a realidade da turma, elabore atividades seguindo os 

critérios da análise funcionalista para as orações subordinadas. Será válido adotar esses critérios 

funcionalistas para elaborar um planejamento didático para o ensino de todos os tipos de 

orações adverbiais e até para rever todo o ensino de gramática na educação básica. 

É preciso reconhecer que esse trabalho com as orações adverbiais na perspectiva 

discursiva funcionalista poderá ser ampliado para que atinja o objetivo de identificar como o 

reconhecimento das circunstancias adverbiais interfere ou contribui com o desenvolvimento da 

competência de produção textual dos alunos. A compreensão dessa relação circunstancial é 

apenas um primeiro passo, que torna o ensino gramatical mais funcional. O ideal é que se 

construa uma proposta didática, com estratégias do funcionalismo discursivo, para propiciar a 

reflexão do uso da circunstância concessiva e das outras circunstâncias como ferramenta que 

auxilie a coesão textual das produções dos estudantes. 

Essa proposta não será um trabalho fácil, mas atenderá a um anseio de usar o ensino de 

gramática apenas como ferramenta para desenvolver a competência de produzir e compreender 

textos, e esse ensino não servirá apenas para compor uma avaliação no final de cada unidade 

escolar. O aluno será avaliado pelo uso efetivo do conhecimento da estrutura linguística. A 

realização desse projeto requer muito estudo e pesquisa, mas é viável, pois sabemos o quanto a 

linguística funcional discursiva pode contribuir para o ensino de gramática. 
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APÊNDICE A – Avaliação diagnóstica 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (9º ano - Ensino Fundamental) 

 
 

Atividade diagnóstica 
 

Aluno(a): _________________________________________________  Data: ___/ ___/ ____ 

 

Avaliação diagnóstica 

 

Leia uma fábula de Esopo: O leão e o ratinho4 
 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma 

árvore.Vieram uns ratinhos, passearam tanto em cima dele que ele acordou. 

Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. 

Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. 

Naquela região caçadores colocavam armadilhas para prender suas presas e algum 

tempo depois o leão ficou preso em uma dessas armadilhas e quanto mais o leão tentava se 

soltar, mais ele se enrolava. 

Veja bem, o jogo virou. O leão está preso como o rato ficou. Não conseguindo se soltar, 

fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva.Nisso apareceu o ratinho, e disse: 

-Solto você, se não me ameaçar mais. 

Apesar de não acreditar na capacidade do ratinho, o leão concordou. Então por ser um ótimo 

roedor rapidamente o ratinho roeu as cordas e soltou o leão. 

Moral: Uma boa ação ganha outra. 
Fonte: https://www.refletirpararefletir.com.br/fabulas-pequenas.  
 

2- Na fábula qual oração é a causa ou motivo do leão “dormir espichado debaixo de uma boa 

sombra”? 

a) Vieram uns ratinhos...” 

b) “... ficou preso na rede...” 

c) “... cansado de tanto caçar...” 

3- Qual a consequência de os ratinhos passearem em cima do leão?  

d) O leão acordou 

                                                           
4 Adaptações para fins didáticos. 

Essa atividade tem o objetivo de conhecer a capacidade de os alunos do 9º ano identificar as seguintes 
relações circunstanciais, presentes nas orações subordinadas adverbiais de: CAUSA, CONSEQUÊNCIA, 
CONDIÇÃO E CONCESSÃO 
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e) Todos os ratinhos conseguiram fugir 

f) O leão prendeu um ratinho debaixo da pata. 

4- Observe o seguinte trecho da fábula: “por ser um excelente roedor, rapidamente roeu as 

cordas”. A oração destacada é: 

a) A causa do ratinho ter roído a corda rapidamente. 

b) Um fato em oposição à ação de roer rapidamente a corda. 

c) A consequência do ratinho roer rapidamente as cordas. 

5- Imagine outro desfecho para essa história: 

“Nisso apareceu o ratinho. E embora o leão tenha o deixado viver, o ratinho não quis ajudá-lo”. 

Essa oração destacada é: 

d) A causa ou motivo do ratinho não ajudar o leão. 

e) Um obstáculo para que ratinho não tivesse essa atitude de negar ajuda ao leão. 

f) A condição para o ratinho não ajudar o leão. 

6- Qual a condição imposta pelo ratinho para ele soltar o leão: 

a) O leão parar de urrar. 

b) O leão não o ameaçar mais 

c) O leão acreditar na capacidade do rato. 

7- Leia a propaganda abaixo:  

 
Fonte:http://intervaloscomerciais.blogspot.com/2010/09/se-for-beber-nao-dirija4.html.  
 

8- Leia mais uma propaganda governamental para coibir a ação de dirigir depois de ter ingerido 
bebida alcoólica. 

 
Fonte: http://www.segtransito.com.br/2012/02/dica-para-o-carnaval-nunca-dirija.html.  
 

A oração “encontra o perigo em cada esquina” é: 
 

a) A consequência de dirigir embriagado. 

b) A condição para se dirigir embriagado. 

c) A causa ou motivo para alguém dirigir embriagado. 

A oração “Se beber” é: 
 

a) Algo contrário a ação de pegar um táxi. 

b) A uma condição para pegar um táxi. 

c) A consequência de pegar um táxi. 
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9-   Leia o trecho da letra da música “Eu Vou Pagar Pra Ver” de Wesley Safadão 

É melhor chorar por amor, do que nunca ter amado 

Eu não quero sofrer arrependido, por não ter tentado 

Eu deixo você fingir que me ama 

Me dê momentos de felicidade 

Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade 

Fonte: https://www.vagalume.com.br/charlie-brown-jr/dias-de-luta-dias-de-gloria.html.  
 

A oração “Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade” 

a) Se opõe aos momentos de felicidade recebidos. 

b) É a condição para ser feliz. 

c) É a consequência da felicidade. 

 

10- Leia o provérbio: “Água mole e pedra dura tanto bate até que fura”. 

A oração “até que fura” é: 
d) Algo inesperado pela ação de tanto a água bater na pedra. 

e) A condição para a água bater na pedra. 

f) A consequência de tanto a água bater na pedra. 

 

11- Leia a tirinha: 

 
Fonte: http://www.portuguescompartilhado.com.br/2017/11/exercicios-sobre-oracoes-subordinadas.html.  
 

A oração do último quadrinho “Contanto que você faça as tarefas de casa primeiro!” é   

a) O que irá impedir o marido de ler 

b) A consequência do futuro marido gostar de ler  

c) A Condição para que a esposa deixe o marido ler 
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12- Leia a tira: 

 
Fonte: https://9anointegralpaulinia.files.wordpress.com/2014/07/2014_9ano_3bim_gramatica.pdf.  
 

Na fala da personagem a oração “porque não quiseram cumprir com seus direitos trabalhista” 

é: 

a) A condição para abandonar a caravana. 

b) A causa ou motivo para abandonar a caravana. 

c) Algo que o impede de abandonar a caravana. 

 

13- Leia o trecho do poema Dois e dois são quatro de Ferreira Gullar 
Como dois e dois são quatro  

Sei que a vida vale a pena  

Embora o pão seja caro  

E a liberdade pequena  

Como teus olhos são claros  

E a tua pele, morena  

como é azul o oceano  

E a lagoa, serena  

 

O verso “Embora o pão seja caro” é; 

 

a) Um obstáculo, mas não impede a vida de valer apena. 

b) Uma condição para a vida valer a pena. 

c) A causa ou motivo para a vida valer a pena. 

 

 

 

 

Podemos inferir que o verso “o 
pão seja caro” refere-se aos 
problemas financeiros que as 
pessoas enfrentam para sobreviver 
no Brasil. 

Observação da autora da atividade 
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APÊNDICE B– Primeira atividade de intervenção 

 

O ENSINO DA ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESSIVA ATRAVÉS 

DE UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 

 

1ª ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO (individual) 

 

Aluno(a): ________________________________________________ Data: ___/___/_____ 

 

Leia a crônica a seguir: 

 

O homem trocado (Luis Fernando Veríssimo) 

O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma 

enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. 

– Tudo perfeito – diz a enfermeira, sorrindo. 

– Eu estava com medo desta operação… 

– Por quê? Não havia risco nenhum. 

 – Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos… 

E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário 

e ele foi criado até os dez anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem 

um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. 

Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera 

explicar o nascimento de um bebê chinês. 

– E o meu nome? Outro engano. 

– Seu nome não é Lírio? 

– Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e… 

Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o 

vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara, 

seu nome não apareceu na lista. 

– Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive que 

pagar mais de R$ 3 mil. 

– O senhor não faz chamadas interurbanas? 

– Eu não tenho telefone! 



113 
 

E não bastasse, sua mulher…!!! 

Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. 

– Por quê? 

– Ela me enganava. 

Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até 

tivera uma breve, louca alegria, quando ouvira o médico dizer: 

– O senhor está desenganado. 

Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. 

– Se você diz que a operação foi bem… 

A enfermeira parou de sorrir. 

– Apendicite? – perguntou, hesitante. 

– É. A operação era para tirar o apêndice. 

– Moço!! Não era para trocar de sexo? 

Fonte: https://www.portugues.com.br/literatura/luis-fernando-verissimo.html.  
 

1- Faça uma lista dos enganos que o personagem principal da crônica de Veríssimo sofreu: 

1º ______________________________________________________________________. 

2º ______________________________________________________________________. 

3º ______________________________________________________________________. 

4º ______________________________________________________________________. 

5º ______________________________________________________________________. 

6º ______________________________________________________________________. 

7º ______________________________________________________________________. 

8º ______________________________________________________________________. 

 

2- Agora complete as frases abaixo, estabelecendo uma relação de contrariedade de acordo 

com o contexto do texto lido. 

Apesar de descobrir que os bebês foram trocados, os pais ___________________________. 

Mesmo escrevendo o nome em um papel, o funcionário do cartório ___________________.  

Por mais que se comportasse na escola, ele era ___________________________________. 

A pesar de passar no vestibular, não ____________________________________________.  

Mesmo não tendo telefone, recebia ____________________________________________. 

Ficou __________________, embora o médico tivesse revelado que ele estava desenganado. 

Por mais que a enfermeira afirmasse que a cirurgia foi um sucesso, ele não ______________. 
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APÊNDICE C– Segunda atividade de intervenção 

 

O ENSINO DA ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESSIVA ATRAVÉS 

DE UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 

 

2ª ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO (individual) 

 

Aluno(a): ________________________________________________ Data: ___/___/_____ 

 

1. Complete o texto com a consequência esperada pelos fatos apresentados: 

 

Fui convidado para uma festa de aniversário de um colega de sala. Ele insistiu tanto que 

____________________________________________. A festa estava ótima, tinha muita 

comida. O comilão da turma comeu até __________________________________. As músicas 

estavam tão animadas que ________________________________________. No outro dia, na 

sala de aula todos os comentários eram sobre a festa, diziam que foi ótima. Ouvindo isso o 

anfitrião ficou muito ______________.  

 

Fonte: Esse texto foi produzido pela própria pesquisadora, para fins didáticos. 
 

2. Complete o texto produzindo relações de contradição, de frustração de expectativas: 

 

____________________________________________________________, não fui a festa.  

No outro dia os comentários da sala era essa festa. Diziam que mesmo Pedro comendo 

todos os salgados da festa ______________________________________________________ 

O anfitrião dizia que os colegas fizeram uma bagunça terrível, ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fonte: Esse texto foi produzido pela própria pesquisadora, para fins didáticos. 
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APÊNDICE D– Terceira atividade de intervenção 

 

O ENSINO DA ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESSIVA ATRAVÉS 

DE UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 

3ª ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO (em dupla) 

 

Aluno(a): _______________________________________________   Data: ___/___/_____ 

 

Leia dois trechos de letra de música, e depois sublinheo enunciado que contenha 

relações de concessão. Essa tarefa será realizada em dupla. 

Texto 4 

Trecho da letra da música “Eu Vou Pagar Pra Ver” de Wesley Safadão 

É melhor chorar por amor, do que nunca ter amado 

Eu não quero sofrer arrependido, por não ter tentado 

Eu deixo você fingir que me ama 

Me dê momentos de felicidade 

Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade 

Fonte: https://www.vagalume.com.br/charlie-brown-jr/dias-de-luta-dias-de-gloria.html. 
 

Texto 5 

Trecho da letra da música “Ainda Que a Figueira” de Fernandinho 

Tu és a minha porção 

Tu és a minha herança 

Tu és o meu socorro 

Nos dias de tribulação, oohooh 

Mesmo que meus pais me deixem 

Mesmo que amigos me traiam 

Eu sei que em Seus braços 

Eu encontro salvação 

Ainda que a figueira não floresça 

Ainda que a videira não dê o seu fruto 

Mesmo que não haja alimento nos campos 

Eu me alegrarei em Ti, oohoohooh 

Fonte: https://www.letras.mus.br/fernandinho/1496848/. 
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APÊNDICE E– Quarta atividade de intervenção 

 

O ENSINO DA ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESSIVA ATRAVÉS 

DE UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 

 

4ª ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO (individual) 

 

Aluno(a): ________________________________________________ Data: ___/___/_____ 

 

Reescreva as frases criando uma relação de concessão: 

 

a) João é teimoso, não vou insistir. 

___________________________________________________________________________ 

b) Café me faz mal, não vou tomá-lo. 

___________________________________________________________________________ 

c) Ivo vem todos os dias à escola e assiste todas as aulas. 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F– Quinta atividade de intervenção 

 

O ENSINO DA ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESSIVA ATRAVÉS 

DE UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 

 

5ª ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO (individual) 

 

Aluno(a): ________________________________________________ Data: ___/___/_____ 

 

1- Observe os enunciados sublinhados nos textos seguintes e indique quais deles apresentam 

relação de concessão. 

 

Texto 1 _________________________________ 

O Que É, O Que É? 

(Gonzaguinha) 

Viver! 

E não ter a vergonha 

De ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

Um eterno aprendiz... 

[...] 

Sempre desejada 

Por mais que esteja errada 

Ninguém quer a morte 

Só saúde e sorte... 

Fonte: https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/463845/. 

 

Texto 2 _________________________________ 

A MISÉRIA É DE TODOS NÓS 

 

Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos 

primórdios da colonização? No decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha 

mais ou menos do mesmo tamanho, todos os indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há 



118 
 

mais crianças em idade escolar freqüentando aulas atualmente do que em qualquer outro 

período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as 

menores desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações 

de economia mais forte do mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. 

Vem firmando uma positiva liderança política regional na América Latina, ao mesmo tempo 

em que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte oponente das injustas 

políticas de comércio dos países ricos. 

Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 

[...] 

José Carlos Marques, diretor editorial. Veja, ed. 1735. 22/10/2008. Ano 31. 

Fonte: http://dosesdeleitura.blogspot.com/2011/11/oracoes-subordinadas-adverbiais.html. 
 

O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do mundo. [...] Apesar de todos 

esses avanços, a miséria resiste. 

 

Texto 3   ____________________________________ 

Quem planta ventos, colhe tempestades 

 

Texto 4 ____________________________________ 

 

Fonte: https://me.me/i/se-voce-esta-cansado-de-recomecar-pare-de-desistir-8919515. 

Texto 5 ____________________________________ 

 
Fonte: https://www.facebook.com/resilienciahumana/posts/963836477058640. 
 

Observe a seguinte frase da postagem: Prefiro a verdade, mesmo que doa. 
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2- Leia a primeira estrofe da letra da música “Paciência de Lenine.  

Mesmo quando tudo pede 

Um pouco mais de calma 

Até quando o corpo pede 

Um pouco mais de alma 

A vida não para 

Fonte: https://www.letras.mus.br/lenine/47001/. 

 

Qual a relação de sentido se estabelece entre os dois primeiros versos “Mesmo quando tudo 

pede/ um pouco mais de calma” e o quinto verso “a vida não para” 

A) Os dois primeiros versos são o motivo pelo qual a vida não para. 

B) Os dois primeiros versos se opõem (contrariam) ao fato que o corre no quinto verso. 

C) O quinto verso é a consequência do desejo expresso nos dois primeiros versos. 

D) Os dois primeiros versos são a condição para aconteça a ação do quinto verso. 
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APÊNDICE G – Atividade avaliativa 

 

O ENSINO DA ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESSIVA ATRAVÉS 

DE UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA (9º ano - Ensino Fundamental) 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 

 

 

Aluno(a): ________________________________________________  Data: ___/ ___/ _____ 

 

Leia o conto: O MONGE MORDIDO 

 

Um monge e seus discípulos iam por uma estrada e, quando passavam por uma ponte, 

viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-

se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora do rio o escorpião o picou. 

Devido à dor, o monge deixou-o cair novamente no rio. Foi então à margem, pegou um ramo 

de árvore, voltou outra vez a correr pela margem, entrou no rio, resgatou o escorpião e o salvou. 

Em seguida, juntou-se aos seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o 

receberam perplexos e penalizados. 

—Mestre, o Senhor deve estar muito doente! Por que foi salvar esse bicho ruim e 

venenoso? Que se afogasse! Seria um a menos! Veja como ele respondeu à sua ajuda: picou a 

mão que o salvava! Não merecia sua compaixão! 

O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: — Ele agiu conforme sua 

natureza e eu de acordo com a minha. 

Fonte: http://paxprofundis.org/livros/parabolas/parabolas.html. 
 

1- Vejamos o que aconteceu na fábula.  

Ao ver um escorpião afogando-se, um monge jogou-se na água para salvá-lo, mas ele o picou. 
O monge deixou o escorpião cair na água novamente, por causa da dor da picada. Ou seja, 
apesar do monge salvar o escorpião, ele ainda o picou. 

Na frase “Apesar do monge salvar o escorpião, ele ainda o picou.” 

C) Há uma relação de CONCESSÃO, pois não se esperava que o escorpião picasse o monge. 

D) Há uma relação de CAUSA, já que o escorpião picou o monge porque ele o salvou. 

Essa atividade tem o objetivo de avaliar se os alunos do 9º ano conseguem identificar a relação circunstancial, 
presentes nas orações subordinadas adverbiais CONCESSIVAS 
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E) Há relação de CONDIÇÃO, porque para que o monge salvar o escorpião era preciso que 

fosse picado. 

 

2- Observe as seguintes manchetes de jornais on-line e marque a que apresenta uma 

circunstância CONCESSIVA: 

C) “NORDESTE TEM RECORDE DE RESERVATÓRIOS SECOS; UM TERÇO DA 

REGIÃO ENFRENTA 'SECA MÁXIMA...” 

D) “MESMO COM MAIS CHUVAS EM 2018, RESERVATÓRIOS DO NORDESTE TÊM 

POUCA ÁGUA” 

E) “CHUVAS MELHORAM SITUAÇÃO DE RESERVATÓRIOS D'ÁGUA EM TODO O 

NORDESTE” 

 

3- Leia o trecho de uma resenha de um filme: 

Diário de uma paixão (2004) é um clássico dos filmes românticos. Como toda boa história de 

amor, sua trama é envolvente e cheia de altos e baixos. Ambientado nos anos 1950 no sul dos 

Estados Unidos, conta o breve e tórrido amor de verão de Allie e Noah.  

Ela, uma mulher da alta sociedade cheia de planos para a vida. Ele, um trabalhador cuja única 

ambição é passar o resto de seus dias junto ao amor de sua vida. 

[...] 

Não concordavam muito. Na verdade, quase nunca concordavam. Estavam sempre brigando. E 

se desafiavam a cada dia. Porém, apesar das diferenças, tinham algo em comum. Estavam 

loucos um pelo outro. 

Fonte: https://incrivel.club/criatividade-arte/19-frases-de-diario-de-uma-paixao-que-farao-voce-acreditar-no-
amor-53305/. 
 

Observe o seguinte trecho: “Porém, apesar das diferenças, tinham algo em comum. 

Estavam loucos um pelo outro”.  O fato de serem diferentes, mas se gostarem é: 

D) Uma condição, já que para gostar de alguém ela precisa ser diferente. 

E) A causa, porque são as diferenças que causam a harmonia entre o casal. 

F) Uma concessão, pois não se espera que um casal que tenham diferenças e briguem tanto, 

sejam loucos um pelo outro. 
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4- Observe algumas frases, que comumente, são publicadas em redes sociais. E indique qual 

delas apresenta uma relação concessiva. 

a)  

 

b)  

 

c)  

 
Fonte: https://www.frasesparaface.com.br/frases-de-reflexao/. 
 
5- Reescreva a frase criando uma relação de concessão, ou seja, frustrando a expectativa da 

atitude de “economizar energia”. 

A conta de luz de veio bem baixa, porque passei o mês economizado energia. 

___________________________________________________________________________ 

6- Reescreva a frase criando uma relação de concessão, ou seja, frustrando a expectativa do 

fato do “time da escola está sem treinador”. 

O time da escola está sem treinador por isso perdeu o campeonato. 

___________________________________________________________________________ 


