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jornalísticas orais: um estudo funcionalista. Dissertação de Mestrado em Estudos de 

Linguagem. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2016. 

 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta um estudo descritivo da expressão da concessividade 

em construções oracionais (ou não oracionais) de entrevistas jornalísticas, de maneira a 

investigar o emprego dos conectores concessivos em textos de língua oral, para verificar 

se estão surgindo novas construções que expressem concessividade, conforme sugerem 

alguns estudos realizados na língua escrita. A escolha de entrevistas jornalísticas deu-se 

em função do uso frequente de processos concessivos em textos desse domínio, por sua 

função eminentemente argumentativa. Nesta investigação, foram utilizados os 

pressupostos teórico-metodológicos do Funcionalismo linguístico de vertente norte-

americana, que analisa a estrutura interna da língua, bem como a situação comunicativa 

em que ocorrem os eventos de fala. Para a consecução dos objetivos deste trabalho, a 

análise tem por base amostras de um corpus de língua oral, coletadas a partir de 70 

entrevistas jornalísticas do Programa Roda Viva, selecionadas do site do FAPESP – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, compreendendo os anos de 

2009 a 2006, em ordem decrescente. Dessa forma, faz-se um levantamento dos 

articuladores sintáticos concessivos que continuam em uso na língua, bem como 

daqueles que estão aparentemente caindo em desuso, além do registro das prováveis 

inovações em seu emprego. 

 

Palavras-chave: concessividade, funcionalismo, língua oral, entrevistas jornalísticas.
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ABSTRACT 

 

 This work intends to describe and analysis, according to the Functional 

Theory, the occurrences of concessive constructions in journalistic interviews in order 

to investigate the use of concessive connectors on oral language texts. It also intends to 

verify if new concessive constructions are emerging as some studies in written language 

suggest. In this investigation, the theoretical and methodological assumptions of 

linguistic functionalism of the American orientation were used. Consequently, this 

study considers the discourse level in which the concessive clauses are effectively used 

taking into account the involved syntactic, semantic and pragmatic aspects.  To achieve 

the objectives of this study, the analysis is based on samples of a corpus of spoken 

language, collected from 70 interviews from Roda Viva program, selected from 

FAPESP – Foundation for Research of the State of São Paulo – site, between the years 

2006 to 2009, in descending order. Thus, it is a survey of concessive articulators which 

continue to be used in oral contemporary Brazilian Portuguese, as well as those who are 

apparently disappearing from the language, beyond recording possible innovations in 

their employment. 

 

Keywords: concessivity; functionalism; oral language; journalistic interviews. 
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SINOPSE 

 

Estudo das construções concessivas do português do Brasil, com 

base em entrevistas jornalísticas orais do Programa Roda Viva, 

exibidas semanalmente pela TV Cultura e disponíveis em acervo 

digital online. Revisão dos conceitos relacionados à 

concessividade, no âmbito da subordinação adverbial e/ou 

hipotaxe adverbial concessiva, e a sua relação com a 

argumentação, bem como com outros matizes semânticos, como 

adversatividade, condição e causa. Aplicação dos pressupostos 

teóricos do funcionalismo linguístico de vertente norte-

americana. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação propõe-se a pesquisar a expressão da concessividade
1
 por 

estruturas formadas por articuladores sintáticos concessivos e o seu emprego discursivo. 

Em virtude do frequente uso de processos concessivos em textos de domínio 

jornalístico e da sua função eminentemente argumentativa, este trabalho apresenta um 

estudo descritivo da expressão da concessividade em construções oracionais (ou não 

oracionais) de entrevistas jornalísticas, de maneira a investigar o emprego dos 

conectores concessivos em textos de língua oral – entre outros objetivos – para verificar 

se estão surgindo novas construções que expressem valor semântico de concessão, 

conforme sugerem alguns estudos realizados na língua escrita (BARRETO, 1999; 

BEZERRA, 2006; RODRIGUES, 1998; ROSÁRIO, 2012; SALGADO, 2007 etc.).  

Investiga-se o acervo de conjunções e/ ou locuções conjuntivas e de preposições 

e/ ou locuções prepositivas utilizado em textos em língua oral padrão
2
, especificamente 

entrevistas jornalísticas, de modo que se possam observar: a) os conectores concessivos 

que se encontram efetivamente em uso na língua; b) a existência de tipos preferenciais 

em seu âmbito; c) aqueles que estão aparentemente caindo em desuso; d) prováveis 

inovações em relação ao quadro das conjunções concessivas apresentadas nas 

gramáticas tradicionais. 

Esta pesquisa, por partir de estruturas do uso interativo do português em sua 

variedade oral, insere-se entre os estudos linguísticos do Funcionalismo de vertente 

norte-americana, que analisa a estrutura interna da língua, bem como a situação 

comunicativa em que ocorrem os eventos de fala.  

Trata-se, pois, de um estudo descritivo de base essencialmente sincrônica, que 

não visa a uma investigação quantitativa, mas que busca analisar qualitativamente a 

expressão da concessividade, de maneira a registrar suas principais especificidades na 

língua oral em uso e, de certa forma, contribuir para os estudos descritivistas do 

português da atualidade. 

                                                             
1
 De acordo com ROSÁRIO (2012, p. 1), o termo concessividade “apresenta um espectro de 

possibilidades e análises bem mais amplo, inclusive abarcando estruturas que não são 

prototipicamente concessivas, mas, ao contrário, apresentam pontos de contato com outras 

construções da língua portuguesa.” 
2
 Esta denominação refere-se a uma modalidade da língua oral que se aproxima de um padrão 

linguístico de prestígio. 
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Para a consecução dos objetivos deste trabalho, será analisado um corpus 

formado de 70 entrevistas do Programa Roda Viva
3
, extraídas do acervo digital 

disponível no site do FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (www.rodaviva.fapesp.br/entrevistas), formado de vídeos e a transcrição de cada 

uma das entrevistas.  

Optou-se, para esta pesquisa, pela adoção do termo construção em acepção 

similar ao que Neves (2000) lhe atribui, por se tratar de um termo mais genérico, que 

abrange diferentes tipos de estruturas, como por exemplo, estruturas da coordenação, 

bem como da correlação, da subordinação, além de estruturas não-oracionais.  

Quanto ao objeto de estudo desta dissertação, considera-se construção 

concessiva aquela que expressa um fato – real ou suposto – que poderia opor-se à 

realização de outro fato principal, porém não frustrará o cumprimento deste. (ROCHA 

LIMA, 1999, p. 276). Nas palavras de Neves,  

 

As construções concessivas têm sido enquadradas, juntamente com as 

adversativas, entre as conexões contrastivas, cujo significado básico 

é „contrário à expectativa‟, um significado que se origina não apenas 
do conteúdo do que está sendo dito, mas, ainda, do processo 

comunicativo e da relação falante-ouvinte. Em muitos dos enunciados 

concessivos pode-se tornar evidente essa noção fazendo-se uma 
comparação com enunciados adversativos paralelos. (NEVES, 2000, 

p. 864) 

 

Rodrigues (1998) descreve de modo geral o uso das conjunções subordinativas 

na língua portuguesa padrão e mostra que o elenco desses conectores vai muito além 

dos quadros descritos nas gramáticas da Língua Portuguesa. 

No caso dos articuladores concessivos, Rodrigues (1998) afirma que mesmo e 

mesmo se – que NÃO integram os acervos citados por Neves e outros autores – parecem 

estar disputando espaço com mesmo que. Também registra que há conectores que estão 

deixando de ser usados: “Ainda com base na descrição feita, parecem estar caindo em 

desuso as seguintes conjunções concessivas: conquanto, posto que, posto.” 

(RODRIGUES, 1998, p.767) 

                                                             
3
 Programa de entrevistas jornalísticas exibido pela TV Cultura semanalmente, com duração de 

uma hora e meia. 

http://www.rodaviva.fapesp.br/entrevistas
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Esta pesquisa, ao partir da terminologia articulador sintático
4
 de Abreu (1994), 

corrobora a posição de Rodrigues, detendo-se especificamente no emprego daqueles 

instrumentos de conexão que servem à expressão do valor semântico da concessão. 

Apresenta, assim, o importante aspecto de promover a pesquisa dos articuladores 

sintáticos de valor concessivo efetivamente em uso em textos argumentativos, 

representativos do gênero entrevista jornalística, que se expressa essencialmente na 

língua oral presumivelmente padrão.  

Dessa forma, pretende-se também contribuir para atualizar as descrições dos 

conectivos subordinativos concessivos que aparecem nas gramáticas e manuais 

didáticos de português. Para tanto, alguns objetivos deverão ser atingidos:  

 

 Analisar o uso de conectivos de valor concessivo em textos de entrevistas 

jornalísticas do Programa Roda Viva. 

 Investigar como se expressam os articuladores sintáticos concessivos em uso 

efetivo na linguagem oral da atualidade. 

 Evidenciar a potencialidade do uso da concessão, no âmbito do discurso, como 

estratégia argumentativa.  

 Contribuir para os estudos da descrição linguística da língua portuguesa, com 

base em estruturas realmente usadas pelos falantes/ escritores da língua.  

 

Esta dissertação está organizada em 5 capítulos. Além da introdução, que 

apresenta a pesquisa, o primeiro capítulo explicitará algumas das abordagens 

tradicionais, de gramáticas normativas, e os tratamentos mais atuais de estudos 

essencialmente descritivistas da língua portuguesa no âmbito dos conectores 

concessivos e da expressão da concessividade. Para tanto, foram selecionadas análises 

de alguns dos principais gramáticos dos estudos normativos da língua portuguesa, como 

Cunha & Cintra (2008), Bechara (2005; 2010) e Rocha Lima (1986); e também de 

gramáticos e estudiosos descritivistas, como Neves (2000), Castilho (2012), Mira 

Mateus et al. (2003), Abreu (1994), Azeredo (2008), Rosário (2012) e Gouvêa (2001).  

No capítulo 2, serão apresentadas considerações gerais e específicas sobre a 

teoria funcionalista, de forma sucinta e esclarecedora, adequando-se à natureza deste 

trabalho. Em um primeiro momento, será exposta a teoria funcionalista a partir de sua 

                                                             
4
 Os termos articulador sintático, conectivo, conector e conjunção serão usados como 

sinônimos. 
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origem, com a apresentação de suas principais vertentes e alguns conceitos e princípios 

que a representam. Em seguida, serão discutidas as características que diferenciam o 

formalismo do funcionalismo; tipos de funcionalismo; funcionalismo de vertente norte-

americana e gramática funcional. 

No capítulo 3, serão explicitadas considerações a respeito do corpus, do gênero 

textual em análise e dos métodos que justificam a sua escolha. Nesta seção do trabalho, 

há cinco subseções que se organizam, respectivamente, em Caracterização do corpus, 

Gênero textual e tipo textual, A argumentação e a sua relação com a concessividade, 

Língua falada e língua escrita, Discurso formal versus Discurso informal. 

No capítulo 4, serão apresentados os resultados obtidos na investigação do 

corpus, bem como a análise dos dados de forma detalhada e exemplificada. A sua 

organização está dividida em quatro subseções que tratarão de temas importantes 

relacionados ao corpus, que são: Conectivos concessivos descritos nas gramáticas do 

português; Frequência e tipos de conectores no corpus investigado; Análise do uso das 

construções concessivas no corpus de investigação; Posição das concessivas 

conectivas. 

No capítulo 5, serão apresentadas as considerações finais, com base na 

investigação desenvolvida para a efetivação deste trabalho.  
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1. CONCESSIVIDADE 

 

Neste capítulo, serão explicitadas algumas das abordagens tradicionais, de 

gramáticas normativas, e os tratamentos mais atuais de estudos essencialmente 

descritivistas da língua portuguesa no âmbito dos conectores concessivos e da expressão 

da concessividade. 

Para tanto, foram selecionados estudos de algumas das principais gramáticas 

normativas da língua portuguesa, como Cunha & Cintra (2008), Bechara (2005; 2010) e 

Rocha Lima (1986); e também de gramáticos e estudiosos descritivistas, como Neves 

(2000), Castilho (2012), Mira Mateus et al. (2003), Abreu (1994), Azeredo (2008), 

Rosário (2012) e Gouvêa (2001). 

 

 

1.1 Abordagens das gramáticas normativas 

 

1.1.1 CUNHA & CINTRA 

 

Na Nova gramática do português contemporâneo (2008), Cunha & Cintra 

apresentam as concessivas na seção referente às Orações subordinadas adverbiais, que 

são definidas como aquelas que funcionam como adjunto adverbial de outras orações e 

vêm introduzidas por uma conjunção ou locução conjuntiva subordinativa.  

Dentre as diversas classificações, no tópico dois, as concessivas são aquelas cuja 

conjunção é subordinativa concessiva (CUNHA & CINTRA, 2008, p. 619-620):  

 

a) Conjunções subordinativas concessivas: ainda que, posto que, mesmo que. 

 

/ Ainda que não dessem dinheiro, / poderiam colaborar com um ou outro 

trabalho. (O. Lara Resende, BD, 134) 

 

b) Conjunções subordinativas concessivas intensificadas: por mais que, por 

maior que, por melhor que, por menos que, por menor que, por pior que; ou 

mais que, maior que, melhor que, menor que, pior que, etc.: 
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/ Por mais que quisesse,/ não conseguia decidir-se por nenhum. (M. Torga, 

CM, 36) 

 

c) Conjunção subordinativa concessiva reduzida à palavra que, com 

antecipação do predicativo. 

 

/ Padre que seja,/ se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. 

(Machado de Assis, OC, I, 735) 

 

 Ao final do tópico, os autores chamam a atenção para o fato de que a análise que 

eles propuseram para essas fórmulas concessivas não é “pacífica”, visto que há 

professores como Sousa da Silveira, (Lições de português. 8. ed. Rio de Janeiro: Livros 

de Portugal, 1972, p. 166) e Martins de Aguiar, (cf. Evanildo Bechara. Moderna 

gramática portuguesa, 21. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976, p. 230) 

que consideram o que um pronome relativo em função de predicativo. 

 

 

 

1.1.2 BECHARA 

 

Para Bechara (2005), diversos são os recursos léxico-gramaticais que expressam 

a concessão:  

 

a) conjunções: ainda que, embora, posto que, se bem que, contudo;  

b) expressões: digam o que quiserem, custe o que custar;  

c) locuções prepositivas: apesar de, sem embargo de;  

d) orações adverbiais reduzidas: Não sendo professor, ele passa todo tempo 

ensinando.  

e) ausência de sinalização específica: Tivesse ele pedido perdão de joelhos, 

ainda assim não lhe perdoaria.  

 

Em sua Moderna Gramática Portuguesa (2005), Bechara classifica as 

conjunções subordinativas como transpositores, e as concessivas como aquelas que 
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“iniciam oração que exprime que um obstáculo – real ou suposto – não impedirá ou 

modificará a declaração da oração principal”. (BECHARA, 2005, p. 327) 

Vale mencionar também o estudo apresentado sobre as concessivas na 

Gramática Escolar da Língua Portuguesa (2010), na qual Bechara explica como se 

caracterizam as concessivas intensivas. Para o autor, quando se tem o intuito de 

assinalar qualidade ou modalidade qualquer, em grau intensivo e sem limites, as 

expressões são as seguintes: por mais... que, por menos... que, por muito... que, com a 

possibilidade de eliminação dos advérbios mais, menos, muito. 

Outra forma de expressão da concessividade se dá por meio, simplesmente, do 

emprego de que e quando em construções proferidas com tom de voz descendente e 

com verbo no subjuntivo, como se pode observar nos exemplos apresentados por 

Bechara (2010, p. 364): 

 

1) “Os obstáculos, que fossem muitos, não tiravam aos rapazes a certeza da 

vitória.” 

2) “E, quando as palavras não o digam, aí estão os fatos, para comprovar que só 

enunciei verdades.” 

 

Nos casos onde se emprega o que, a preferência é a inversão dos termos; assim, 

a expressão que funciona como predicativo (ou complemento do verbo) passa a iniciar a 

oração concessiva. Para fins ilustrativos, seguem os exemplos, conforme mostra 

Bechara (2010, p. 365): 

  

3) “Os rapazes, pobres que sejam, merecem a nossa consideração.” 

4) “Aqueles livros, difíceis que fossem, sempre nos serviram para elucidação de 

muitas dúvidas.” 

5) “Mil desculpas que me desse, eu continuaria achando que procedeu mal 

comigo.” 

 

No nível do texto, há casos em que a oração principal (ou segmento base) 

apresenta uma expressão adverbial (contudo, todavia, ainda assim, não obstante, ou 

equivalente), para resumir o pensamento anterior e enfatizar a ideia concessiva da 

subordinada. Bechara (2010, p. 365) exemplifica: 
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6) Ainda que todos saiam, todavia ficarei. 

7) Embora não me queiram acompanhar, ainda assim não deixarei de ir à festa. 

 

Finalizando o tópico sobre as concessivas, Bechara apresenta outra maneira de 

expressão do valor concessivo, aquela que se dá por meio de unidades alternativas 

justapostas com o verbo no subjuntivo, como nos seguintes casos (Bechara, 2010, p. 

365): 

 

8) Quer estudes, quer não, aprenderás facilmente a lição. 

9) Ou estudemos medicina, ou sejamos advogados, conquistaremos na sociedade 

um lugar de relevo. 

 

 

 

1.1.3 ROCHA LIMA 

 

Em sua Gramática normativa da língua portuguesa, Rocha Lima (1986) 

apresenta o tema “conjunções” e define as conjunções coordenativas como elementos 

que introduzem uma oração que completa outra; e as conjunções subordinativas, como 

elementos que introduzem uma oração que junta uma determinação à outra oração. 

O autor aproxima as conjunções coordenativas adversativas das subordinativas 

concessivas, uma vez que ambas relacionam pensamentos contrastantes, como se pode 

observar no trecho seguinte: “A conjunção adversativa por excelência é mas. Há outras 

palavras com força adversativa, tais como: porém, todavia, contudo, entretanto, no 

entanto, que acentuam, não propriamente um contraste de idéias, mas uma espécie de 

concessão atenuada.” (LIMA, 1986, p. 161).  

Rocha Lima nomeia as orações adverbiais como concessivas ou de oposição, e 

atribui-lhes a seguinte definição: “A oração concessiva expressa um fato – real, ou 

suposto – que poderia opor-se à realização de outro fato principal, porém, não frustrará 

o cumprimento deste.” (LIMA, 1986, p. 248). Como exemplificação, o autor apresenta 

o período “Irei vê-la, / ainda que chova.” e comenta que a hipótese apresentada na 

segunda oração (ainda que chova) não impedirá o propósito manifestado na oração 

precedente (Irei vê-la), mesmo que constitua um obstáculo à sua consumação. 
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 Por fim, com relação ao uso das conjunções ou locuções conjuntivas, o autor 

menciona o grande relevo que a anteposição da oração subordinada concessiva à oração 

principal acarreta ao enunciado. No entanto, não há explicitação de diferenças 

argumentativas e semânticas em relação às construções concessivas. 

Conclui-se, então, da análise dos estudos gramaticais normativos comentados 

que, embora haja divergências entre as definições, elas se entrecruzam e se 

complementam. Em Cunha & Cintra (2008), as concessivas encontram-se no quadro das 

orações subordinadas adverbiais e são caracterizadas pela conjunção subordinativa 

concessiva, que pode estar intensificada ou reduzida à palavra que.  

Bechara (2005; 2010) e Rocha Lima (1986) atribuem uma caracterização de viés 

pragmático-semântico às concessivas, definindo-as como aquelas que “iniciam oração 

que exprime que um obstáculo – real ou suposto – não impedirá ou modificará a 

declaração da oração principal”. Para Bechara, as concessivas estão no nível sentencial 

e do texto, e podem ser expressas por diferentes recursos léxico-gramaticais; Rocha 

Lima as aproxima das coordenadas adversativas, visto que ambas relacionam 

pensamentos contrastivos. 

Dessa forma, considerou-se relevante aludir a definições mais atualizadas e 

inovadoras que outros teóricos brasileiros atribuem às construções concessivas, que se 

encontram nos estudos descritivos relacionados a seguir. 
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1.2 Abordagens de estudos essencialmente descritivistas 

 

 

1.2.1 NEVES 

 

Em sua Gramática de Usos do Português, Neves (2000) enquadra as 

concessivas no grupo das adversativas, visto que ambas são conexões contrastivas e 

apresentam um significado básico que se apresenta como “contrário à expectativa”. Tal 

significado é formado não só pelo conteúdo do que é dito, mas também pelo processo 

comunicativo e pela relação falante-ouvinte. 

Para fins comprobatórios, é possível evidenciar essa noção contrastiva 

comparando enunciados concessivos com enunciados adversativos paralelos, como nos 

casos seguintes (NEVES, 2000, p. 865): 

 

1) Embora fosse um homem silencioso, o seu silêncio, agora, era mais denso e 

triste.  

Era sempre um homem silencioso, mas o seu silêncio, agora, era mais denso e 

triste. 

 

2) Embora ninguém prestasse atenção, alisou de novo a saia.  

Ninguém prestava atenção, mas alisou de novo a saia. 

 

3) Ele diz que é remédio, mas tenho certeza que é estricnina.  

Embora ele diga que é remédio, tenho certeza que é estricnina.  

 

A autora afirma que as construções concessivas apresentam relações com as 

construções causais e condicionais. Para ela, os três tipos implicam uma conexão 

causal considerada em sentido amplo. Semanticamente, as construções concessivas 

situam-se num extremo, uma vez que quanto às relações causais, essas construções 

podem ser organizadas da seguinte forma (NEVES, 2000, p. 867): 

 

a) Construções causais: um extremo em que a relação de causa entre a 

subordinada e a nuclear é afirmado. 
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b) Construções concessivas: um extremo em que o vínculo causal entre as 

orações envolvidas é negado. 

 

c) Construções condicionais: um espaço intermediário em que a relação de 

causa entre duas orações não é nem afirmada e nem negada, é simplesmente 

hipotetizada.  

 

Neves (2000) ressalta, ainda, as diferenças semânticas entre as orações causais, 

concessivas e condicionais. Para a autora, a concessividade ocorre quando o fato 

expresso na oração principal (q) realiza-se independentemente do que está dito na 

oração concessiva (p); essa informação é representada pelo seguinte esquema: “embora 

p, q”  “p verdadeiro e q independente da verdade de p”.  

 

Uma das definições mais aceitas para a construção concessiva é a que 

diz que nela se combinam uma oração principal e uma oração 

concessiva (ou sintagma concessivo) que expressa um fato (ou 
noção), apesar do qual a proposição principal se mantém. Isso 

equivale a dizer que, numa construção concessiva, o fato (ou a noção) 

expresso na oração principal é asseverado, a despeito da proposição 
contida na oração concessiva. (NEVES, 2000, p. 865) 

 

 

A partir dessa definição, a autora divide as construções concessivas em factuais/ 

reais, contrafactuais/ irreais e eventuais (NEVES, 2000, p. 866).  

Nas concessivas factuais/ reais, a realização do fato contido na oração principal 

ocorre independentemente do expresso na oração concessiva, sendo “p” e “q” 

enunciados verdadeiros. Exemplo:  

 

4) Embora fosse um amigo recente e reticente, já lhe tinha emprestado pequenas 

quantias.  

 

Nas concessivas contrafactuais/ irreais, tanto “p” quanto “q” não são 

verdades, ou seja, não há realização dos conteúdos expressos nas duas orações. 

Exemplo: 

 

5)  Eu não sou acionista da empresa! Sou empregado como vocês! E mesmo que 

fosse o dono, não ia fazer a menor diferença!  
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Nas concessivas eventuais, o conteúdo expresso na oração principal é 

verdadeiro, enquanto o conteúdo da oração concessiva pode ser verdadeiro ou falso. Há 

incerteza sobre a ocorrência da proposição de “p”. Exemplo: 

 

6) Mesmo que ela me abandone, eu preciso ir até o fim.  

 

Entretanto, os três tipos apresentam relação de contraste e implicam causa e 

condicionalidade. Dessa forma, a autora define a construção causal como a afirmação da 

relação de causa entre a principal e a subordinada; a construção concessiva seria a 

negação desse vínculo causal e a construção condicional ocorreria quando a relação de 

causa fosse hipotetizada.  

Além disso, há ainda as condicionais com matiz concessivo, que estão entre as 

concessivas e as condicionais. Exemplo (NEVES, 2000, p. 867):  

 

7) Mesmo se eu vencer, não haverá unidade no legislativo a menos que 

construamos esta coalizão.  

 

“No sentido geral, o que ocorre numa construção concessiva é que uma pretensa 

causa (ou uma condição) é expressa na oração concessiva, mas aquilo que dela se 

pode esperar é negado na oração principal.” (NEVES, 2000, p. 868)  

Como pontos diferenciadores entre as construções condicionais e as concessivas, 

tem-se que naquelas, o conteúdo expresso na prótase
5
 determina o resultado contido na 

apódose (“Se p, q / se não p, não q”); nestas, o resultado da oração principal é 

independente do conteúdo expresso na oração concessiva. 

A construção concessiva, portanto, vai além de relações lógicas e reúne fatores 

como a relação falante-ouvinte, conhecimentos partilhados, argumentação (plausível ou 

não) e objeção (admissível ou não).  

 

 

                                                             
5
 Designa-se pelo nome de apódose a oração principal que, colocada depois duma subordinada 

condicional (chamada de prótase), indica a conseqüência ou a conclusão desta. Assim, na frase 

– Se Pedro se esquecer novamente da hora do encontro, ficarei zangado –, a principal – ficarei 
zangado – é a apódose, e Se Pedro se esquecer novamente da hora do encontro é prótase. 

(DUBOIS et alii, Dicionário de Linguística, 1973)   
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1.2.1.1 As relações expressas nas construções concessivas 

 

Pode-se dizer que diversas são as formas de expressão da concessividade. As 

construções concessivas apresentam variações conforme o nível em que se estabelecem 

e instanciam diferentes relações, como as que se seguem de acordo com Neves (2000, p. 

872-873): 

 

I) Relação entre conteúdos ou estado de coisas:  

 

Neste caso, um evento é apresentado na oração concessiva como um obstáculo à 

situação expressa na oração principal, porém não a impede de ocorrer. Exemplo:  

 

8)  Embora seja nativa no centro da Bahia, encontramos lindas colheres de pau, 

feitas de sebastião-de-arruda, em Congonhas do Campo, MG.  

 

II) Relação entre proposições:  

A oração concessiva é apresentada a partir do julgamento do falante; o conteúdo 

expresso na oração principal contraria a possível conclusão a que se chegaria por meio 

da oração concessiva. Exemplo:  

 

9) Eu sou homem muito fraco, doente mesmo, embora não pareça.  

 

III) Relação entre atos de fala:  

 

A relação concessiva ocorre em um ato ilocucionário interrogativo, não havendo 

relação entre conteúdos nem entre proposições, mas sim entre atos de fala. Exemplo:  

 

10)  Ainda que mal pergunte, o senhor é médico?  

 

Nem sempre, porém, o exame da construção concessiva permite que 

se capte a exata natureza da relação que o falante quis expressar. É 

muito comum que as construções concessivas – bem como as causais 

e as condicionais – permitam mais de uma leitura, sendo essa 

aparente ambiguidade, entretanto, geralmente resolvida no contexto, 

tanto linguístico como situacional: A água não constitui fator 
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limitante, embora possa haver certo déficit na estação da seca. 

(NEVES, 2000, p. 873)  

 

 

No âmbito dos estudos de orientação pragmática, observam-se posições que se 

afastam das dos gramáticos tradicionais, no que concerne ao acervo de conectivos 

concessivos e à sua função argumentativa. Neves (2000) afirma que, como construções 

contrastivas, as concessivas são essencialmente argumentativas, visto que, do ponto de 

vista da pragmática:  

 

[...] as construções concessivas indicam que o falante pressupõe uma 

objeção à sua asserção, mas que a objeção é por ele refutada, 
prevalecendo a sua asserção. O que está implicado, aí, é que, nas 

construções concessivas – como nas condicionais – existe uma 

hipótese, que, no caso das concessivas, é a hipótese de objeção por 

parte do locutor. (NEVES, 2000, p. 874) 

 

Dessa forma, o falante deixa prevalecer a ideia expressa no segmento base. De 

acordo com a autora, há dois argumentos nas construções concessivas que conduzem a 

conclusões implícitas contrárias. Como se observa no exemplo a seguir: 

 

11) Alberto era um bom jardineiro, se bem que moço demais para o cargo.  

 

A oração concessiva se bem que moço demais para o cargo (“p”) argumenta a 

favor de uma conclusão “r”; já a oração principal “q” argumenta a favor de “não-r”, 

sendo “q” o argumento mais forte. Como instrumento de argumentação, é importante 

observar que as construções concessivas expressam uma refutação a uma possível 

objeção e, ao mesmo tempo, expressam aceitação em relação a uma possível validade 

dessa objeção. 

 

1.2.1.2 Similaridades e diferenças entre concessivas e adversativas 

 

Neves (2000, p. 876) parte da ideia de uma base essencialmente argumentativa 

da construção concessiva para examinar as similaridades e diferenças existentes entre as 

concessivas e as adversativas. Ao encaminhar o raciocínio para uma correlação, 

observa-se que nas tradicionalmente subordinadas concessivas, o falante refuta uma 

objeção; e nas coordenadas adversativas, o falante admite uma proposição. 
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12) Embora eu não assistisse a todas as aulas, começava também a aprender com 

elas. (Construção concessiva – Subordinação) 

13) Eu não assistia a todas as aulas, mas começava também a aprender com elas. 

(Construção adversativa correspondente – Coordenação)  

 

Há casos em que esse misto concessivo-adversativo fica bem evidente, quando 

ambos os elementos vêm expressos, por exemplo: 

 

14)  A grande maioria da gente dos Estados Unidos tem vergonha e tem raiva dos 

racistas e luta contra eles, a começar pelo governo. Embora não lute com 

entusiasmo, mas já luta. 

 

Neste caso, a oração concessiva, ao mesmo tempo em que refuta uma possível 

objeção (do interlocutor, ou de qualquer pessoa), expressa também a admissão referente 

a alguma validade dessa objeção. Tem-se, portanto, no esquema concessivo “embora 

não lute com entusiasmo (já luta)”, uma refutação a uma possível objeção; e no 

esquema adversativo “(não luta com entusiasmo), mas já luta”, uma admissão/ 

assentimento. 

 

1.2.1.3 A ordem nas construções concessivas 

 

De acordo com a autora (NEVES, 2000, p. 878-880), a ordem das construções 

concessivas obedece a propósitos comunicativos, podendo ser representada das 

seguintes maneiras:  

 

  Embora Oração Concessiva Oração Principal 

 

Ou 

 

Oração Principal Embora  Oração Concessiva 

 



 
 

16 
 

Conforme se observa acima, a oração concessiva pode vir anteposta ou posposta 

à oração principal ou nuclear, tendo como conjunções introdutórias as seguintes: 

embora e conquanto, além das locuções conjuntivas mesmo que, ainda que, posto que, 

apesar (de) que, se bem que, por mais que, por muito que, por menos que, nem que, 

ainda quando, não obstante. 

Nas construções concessivas puras (sem o elemento adversativo presente), tanto 

ocorre posposição como anteposição, e, mesmo, intercalação da oração concessiva. 

Entretanto, o uso da posposição da concessiva é o mais frequente, pois, primeiramente, 

expressa-se a asserção nuclear, para, posteriormente, expressar-se a objeção. Com a 

concessiva anteposta, primeiramente, refuta-se uma possível objeção do interlocutor, 

depois, faz-se a asseveração, assumindo a concessiva uma posição mais tópica, 

carregando informação já conhecida do interlocutor.  

Conectivos como apesar (de) que e se bem que aportam conteúdos novos, sendo 

preferencialmente utilizados em orações pospostas, que funcionam como um adendo à 

informação da principal. Além disso, a posposição é necessária quando há uma ressalva 

sobre um ponto particular, como um sintagma nominal, um sintagma adjetivo ou um 

sintagma verbal, conforme se observa nos exemplos seguintes, respectivamente: 

 

15) Ele é um homem, ainda que aleijado. [homem - ainda que [homem] aleijado]  

 

16)  As manchas representativas da presença humana no território são repetidas, 

embora com nuanças. [repetidas – embora [repetidas] com nuanças]  

 

17) Carlos não teve de se esforçar muito para me convencer a acompanhá-lo, ainda 

que, naturalmente, em caráter provisório. [acompanhá-lo – ainda que 

[acompanhar], naturalmente, em caráter provisório.  

 

Quanto ao uso de tempos e modos verbais em construções concessivas, a autora 

apresenta um esquema com as seguintes subcategorizações: Concessivas Factuais, 

Concessivas Eventuais e Concessivas Contrafactuais (NEVES, 2000, p. 881-884).  

As construções concessivas factuais podem apresentar um fato no presente, 

quando a oração principal apresentará verbos no presente do indicativo e as orações 

concessivas, no presente do subjuntivo, excetuando as orações introduzidas por ainda 

quando, que podem apresentar presente do indicativo. Exemplos:  



 
 

17 
 

 

18) Embora sejamos adversários de Kant, este juízo sumário parece-nos 

inaceitável. 

19) É quase um botafoguense, embora torça pelo Andaraí. 

20) Ainda quando, na aparência, estão a defender objetivos inteiramente de acordo 

com as exigências e a doutrina da igreja, ainda nessas ocasiões, o que de fato 

intentam é promover a luta de classes. 

 

Dentre as formas de expressar factualidade, encontram-se as construções com 

oração concessiva no presente do subjuntivo e a oração principal no futuro do presente 

do indicativo, sendo estes fatos do futuro tidos como certos. O factual no presente ainda 

pode apresentar-se com a oração concessiva no presente do subjuntivo e a principal no 

passado acabado (télico). Já o factual no passado pode ocorrer com o passado télico 

(acabado) ou com o passado não-télico (não-acabado) na oração principal, apresentando 

em ambos os casos os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo nas orações 

concessivas. Exemplos de todos os casos: 

 

21) Embora vós administreis à maneira suíça, nós continuaremos a viver à 

maneira carioca.  

22) Embora pareça paradoxal, pelo que falei antes, parei de fazer teatro.  

23) Rosa me falou muito bem do senhor, embora dissesse que o senhor a tinha 

expulso de casa.  

24) Embora já tivesse dois compactos gravados pela Chantecler, Carlinhos 

compunha esporadicamente.  

 

Nas construções concessivas eventuais, não há um estado de coisas acabado, de 

modo que os verbos são do tipo não-télico. As orações concessivas deste grupo podem 

ocorrer com o presente ou pretérito imperfeito, geralmente no subjuntivo, e as orações 

principais podem apresentar os verbos no presente, futuro do presente e futuro do 

pretérito do indicativo.  

 

25) Talvez você esteja mais acostumado a dizer máquina de retrato que câmara 

fotográfica, ou então, tirar um retrato em vez de fotografar, mesmo que o tema 

seja uma paisagem, um prédio ou outra coisa qualquer, e não uma pessoa.  
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26)  Tereis a tua parte na exploração das minas, mesmo que não aceites o posto de 

administrador-geral.  

27)  Mesmo que Olga quisesse ter uma aventura, ela não conseguiria.  

 

Em relação às concessivas contrafactuais, a autora ressalta que essa 

representação do irreal não pode ser feita com a conjunção embora, mas com 

conjunções do tipo mesmo que, ainda que, nem que. Quanto aos tempos verbais, nas 

orações concessivas, pode haver o pretérito imperfeito do subjuntivo e, nas principais, o 

pretérito imperfeito, o futuro do pretérito ou o presente do indicativo.  

 

28) Ainda que a rosa tivesse outro nome, seu perfume seria o mesmo. 

29) (...) mesmo que assim não fosse, não seria por práticas menos legítimas que 

deveriam alcançá-la.  

30) (...) E mesmo que fosse o Presidente da República, vocês iam sair daqui agora 

por bem ou por mal.  

31)  Você não tem pena de mim, que não tenho arma nenhuma aqui comigo e, nem 

que tivesse, não tenho mais força p’ra lhe matar.  

 

Dessa forma, a autora sistematiza o uso dos tempos e modos verbais das orações 

concessivas de acordo com o significado expresso pelos enunciados, o que facilita o 

emprego dos modos indicativo e subjuntivo, além de indicar o ambiente adequado a 

cada conjunção ou locução conjuntiva. 

 

 

1.2.2 CASTILHO 

 

De acordo com Castilho (2012, p. 377), em sua Nova Gramática do Português 

Brasileiro, as concessivas assumem a estrutura “Embora p, q” e estabelecem contraste 

com a matriz. Dentre suas principais conjunções concessivas encontram-se: se bem que, 

mesmo que, apesar que.  

O autor considera a relação entre as adversativas e as concessivas um caso 

gramaticalmente mal resolvido. Ambas mantêm relação entre si, visto que as 

adversativas podem parafrasear as concessivas: 
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1) As adversativas e as concessivas andam de mãos dadas, mas deveriam 

discutir a relação. 

2) Embora as adversativas e as concessivas andem de mãos dadas, deveriam 

discutir a relação. 

 

Segundo o autor, há em ambas as construções um fato discursivo e alguns 

gramaticais. No âmbito do discurso, elas alteram o eixo argumentativo: a adversativa 

adia a negação de expectativas para a segunda sentença; já a concessiva, expõe na 

primeira sentença o “desgosto”. A intenção discursiva é a responsável pela escolha de 

adiar ou negar de uma vez o conflito. 

Do ponto de vista gramatical, as sentenças adversativas se expressam no 

indicativo e se situam em segundo lugar na sentença complexa; as construções 

concessivas, por sua vez, se expressam no subjuntivo e se situam em primeiro lugar na 

sentença complexa. 

Com relação ao tratamento dado pela tradição gramatical às sentenças 

adversativas e concessivas
6
, o autor apresenta algumas considerações: 

 

- E agora, como é que eu faço, separo na terra o que os deuses da 

gramática ligaram lá no paraíso? Não será pecado? 

- Calma no pedaço, a teoria multissistêmica mostra que esta é uma 
falsa questão. No discurso temos a perspectiva dos eixos 

argumentativos, em que ambas as sentenças são descritas em 

conjunto. Na gramática temos a perspectiva dos modos verbais e da 

ordem de colocação das sentenças, e com isso essas sentenças são 
descritas em separado. E tudo continua em paz, convivendo em nossa 

mente propriedades que se excluem. (CASTILHO, 2012, p. 377) 

 

 Em contrapartida, há aqueles que excluem as concessivas de entre as 

subordinadas, como Geraldi (1978, p. 83-84), que considera o seguinte: “a análise 

estrutural que propomos aos enunciados concessivos é de que eles se constituem por 

duas enunciações coordenadas entre si.” (Apud CASTILHO, 2012, p. 377). Dessa 

forma, o cunho prototípico de subordinadas adverbiais dado às concessivas é desfeito. 

 Castilho (2012), recorrendo a intuições sobre as concessivas em gramáticos e em 

linguistas, conclui que uma das sentenças envolvidas encerra um conteúdo negado 

                                                             
6
 “A tradição gramatical tem falado mais alto, e com isso as adversativas foram despachadas 

para a coordenação e as concessivas, para a subordinação.” (CASTILHO, 2012, p. 377) 



 
 

20 
 

explícita ou implicitamente. Ao mencionar Neves (1999c), exemplifica algumas dessas 

intuições (Apud CASTILHO, 2012, p. 378): 

 

(i) Um antecedente concessivo contém um fato, ou noção, apesar do qual a 

proposição principal se sustém. (Burnham, 1911) 

(ii) Nas concessivas, contrariamente a uma expectativa justificável, a escolha do 

elemento disjunto é totalmente irrelevante, pelo menos para o resultado 

expresso na proposição principal. (Haiman, 1974) 

(iii) Numa sentença concessiva, a verdade da oração principal é asseverada, a 

despeito da proposição contida na oração subordinada. (Mitchel, 1985) 

 

O autor afirma que as concessivas se prestam a um jogo argumentativo, de 

acordo com muitos estudos. Bechara (1954, p. 9-10 apud CASTILHO, 2012, p. 378) 

afirma que “duas etapas existem no pensamento concessivo que o aproximam do 

pensamento condicional: elaboração de hipótese de objeção por parte do ouvinte, e 

refutação dessa objeção.” 

De acordo com essas considerações de linguistas e gramáticos, Castilho (2012) 

chega à conclusão de que as construções concessivas nasceram no momento em que as 

declarações do falante sentiram o peso da argumentação contrária à do interlocutor e, 

posteriormente, a prática cotidiana habilitou o homem a pressupor, no correr de suas 

asserções, a objeção iminente. 

 

 

1.2.2.1 Gramaticalização de embora 

 

Após a discussão sobre a descrição linguística das construções concessivas (e 

adversativas), Castilho (2012, p. 378) dá continuidade ao capítulo sobre concessivas 

expondo algumas reflexões a respeito da gramaticalização de embora, tanto o advérbio 

quanto a conjunção. 

A conjunção concessiva embora se origina a partir do sintagma preposicionado 

em boa hora, que até o século XV era usado após o verbo ir no subjuntivo volitivo, 

expressando um bom augúrio; e apresentava como seu antônimo em má hora e a 

variante arcaica ieramá, para expressar os maus augúrios. Exemplos: 
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1) Vá em boa hora! 

2) Vamos em boa hora nosso caminho. 

 

I) Primeiro passo na gramaticalização de em boa hora 

 

A expressão em boa hora se gramaticalizou quando sofreu redução fonológica e 

perdeu a sua noção de volição, originando o advérbio dêitico locativo embora, que 

indica um espaço vago. O novo advérbio continua posposto ao verbo de movimento. 

 

3) Fomos embora. 

4) ... a firma fala “tchau... vai embora!” 

 

Há casos em que o advérbio embora é usado com verbos que não são de 

movimento, como por exemplo: 

 

5) tem todo direito... ninguém vai poder mandar ele embora.  

 

II) Segundo passo na gramaticalização de em boa hora 

 

Quando embora passa a compatibilizar-se com quaisquer verbos e são 

esquecidas as restrições de seleção, a conjunção migra para o início de uma sentença 

negativa e se encontra antes de um que volitivo, regendo o subjuntivo. Exemplo: 

 

6) Embora que não tenha razão, ainda assim insiste. 

7) Embora não tenha razão, ainda assim insiste. 

 

III) Terceiro passo na gramaticalização de em boa hora 

 

Neste caso, embora assume o seu papel de conjunção e desenvolve um sentido 

que, de acordo com Rodolfo Ilari (apud CASTILHO, 2012, p. 378), se aproxima de “ok, 

tudo bem, admito que não tenha razão.” 
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O embora construído com negação parece ter seguido a mesma trajetória de 

magis, absorvendo por metonímia o valor de negação de expectativas, conforme 

exemplifica o autor: 

 

8) Embora o que o C. falou seja verdade, não vou cair nessa. 

9) Embora não tivesse tirado o hábito, já se comportava como um leigo. 

 

Logo, a sintaxe representada em 8 passa a residual. De um ponto de vista 

quantitativo, o autor afirma que a construção concessiva embora + subjuntivo é a de 

maior frequência. 

 

IV) Quarto passo na gramaticalização de em boa hora 

 

O uso concessivo de embora aumenta, e a nova conjunção passa a reger formas 

nominais do verbo (como em 10 e 11) e a ligar constituintes sentenciais (como em 12 e 

13).  

 

10) Embora não tenha tido interesse momentâneo. 

11) nós não podemos nos esquecer de que embora rotulando-as por uma 

questão de análise nós vamos verificar que... 

12) viajei de ônibus... de avião... de trem... de navio... embora tudo dentro do 

Brasil. 

13) Tive oportunidade de fazer pesquisas sobre a maneira de falar do cearense... 

do bahiano... ahn embora nordestinos. (CASTILHO, 2012, p. 379) 

 

Castilho (2012) apresenta dois esquemas sintáticos a partir do exame das 

ocorrências. O primeiro é representado por “P, embora não Q” e o segundo, por “Não P, 

embora Q”. 

Para fins ilustrativos, tem-se para o primeiro esquema uma sentença em que o 

caráter negativo de Q está implícito e que o símile com a adversativa é evidente: 

 

14) eu gosto muito de chuchu embora todo mundo ache chuchu uma coisa sem 

graça.  
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Caráter negativo de Q implícito: “achá-lo uma coisa sem graça, portanto não 

gostar dele.”  

Símile com adversativa: “Todo mundo acha chuchu uma coisa sem graça, mas 

eu gosto de chuchu.”  

 

Para o segundo esquema, o autor apresenta os seguintes exemplos: 

 

15) Evito comer queijos, embora goste muito. 

 

Neste caso, o caráter negativo de P encontra-se na sequência “evito comer”, isto 

é, “não como”. A paráfrase adversativa evidencia o esquema mencionado: “Não como 

queijos, mas gosto muito.” 

 

 

1.2.3 MIRA MATEUS ET ALII 

 

Em sua Gramática da língua portuguesa, Mira Mateus et al. (2003, p. 306-309) 

afirmam que as orações concessivas estabelecem relação de contraste com aquilo que se 

esperaria, por meio de conhecimento de mundo e do conteúdo proposicional da oração 

principal. Os principais conectores concessivos são os seguintes: embora, conquanto, 

ainda que, posto que, (se) bem que, apesar de que, apesar de.  

De acordo com Mira Mateus et al. (2003), as orações concessivas podem ser de 

três tipos: factuais, hipotéticas e contrafactuais. 

As orações concessivas são factuais quando apresentam uma situação 

inesperada em relação a uma outra, levando em consideração o conhecimento de 

mundo; ou quando há uma situação que não se encontra de acordo com as expectativas 

de um indivíduo. Exemplos: 

 

1) Fui sair, embora tivesse muito trabalho.  

2) Está a chover, ainda que esteja muito calor. 

 

Quando a oração factual se encontra no passado, os tempos e modos verbais 

apresentam-se assim: nas orações concessivas, com o imperfeito do subjuntivo; nas 

orações principais, com pretérito perfeito simples ou pretérito mais que perfeito 
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(simples ou composto). Já nas orações factuais do presente, as orações concessivas 

ocorrem com presente do subjuntivo (simples ou composto) e as orações principais, 

com presente, futuro ou pretérito perfeito composto do indicativo. É possível, ainda, o 

uso do conector apesar de com o infinitivo flexionado ou não flexionado. Exemplos: 

 

3) Vou sair, apesar de ter muito trabalho.  

4)  Fui sair, apesar de ter (tido) muito trabalho.  

 

Segundo Mira Mateus et al. (2003), os conectores mesmo que e mesmo se são 

típicos das concessivas hipotéticas, uma vez que ambos têm sentido contrastivo e 

condicional, porém todos os outros conectores podem ser utilizados nas concessivas 

factuais, desde que sejam acompanhados de elementos que carreguem o sentido 

hipotético, como o modal poder.  

 

5) Mesmo que chova, nós iremos sair.  

6) Mesmo se chover, nós iremos sair.  

7) Embora possa chover, nós iremos sair. 

 

 As orações concessivas hipotéticas podem ocorrer com o presente do subjuntivo 

quando introduzidas por grande parte dos conectores concessivos, com exceção do 

conector mesmo se, que ocorre geralmente com o futuro do subjuntivo. Na maioria dos 

casos, as orações principais aparecem com verbos no presente ou no futuro do 

indicativo. Entretanto, pode-se observar que ainda há a possibilidade da utilização do 

modo imperativo nos segmentos bases, como no exemplo:  

 

8) Mesmo se chover, venha nos encontrar.  

 

Já as orações concessivas contrafactuais indicam, de acordo com Mira Mateus 

et al. (2003), a impossibilidade de realização do fato. Com relação aos seus tempos e 

modos verbais, elas só ocorrem com verbos no pretérito mais que perfeito do 

subjuntivo, e são introduzidas principalmente pelo conector mesmo que. As orações 

principais nestas estruturas são formadas por verbos no pretérito mais que perfeito 

composto do indicativo ou com o condicional (futuro do pretérito) composto.  
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9) Mesmo que ele tivesse chegado a tempo, não teria visto o espetáculo.  

10)  Ele não teria visto o espetáculo, mesmo que tivesse chegado a tempo.  

 

A autora menciona, ainda, outras formas de exprimir concessão, como as 

seguintes:  

 

a) a partir de orações participiais ou gerundivas com os conectores embora, 

conquanto, ainda que e se bem que; exemplos:  

 

11) Embora admitido à oral, o ponto está muito fraco.  

12) Embora tendo sido admitido à oral, o ponto está muito fraco.  

 

b) a partir de sintagmas preposicionados de sentido contrastivo, como apesar disso 

e apesar de tudo; exemplos:  

13) Apesar de tudo, o ponto está muito fraco.  

 

c) a partir de concessivas intensivas, que contrastam a intensidade de uma 

qualidade ou a quantidade de uma substância e o conteúdo proposicional 

expresso na oração principal; neste caso, as orações concessivas sempre 

ocorrerão no subjuntivo; exemplos:  

 

14) Por muito trabalhador que ele seja, não conseguirá o emprego.  

15) Por mais que ele seja trabalhador, não conseguirá o emprego.  

16) Por muita comida que ele coma, não engorda.  

17) Por muito bem que eles cantem, não gosto de os ouvir.  

 

d) a partir da articulação de nexos relativos e concessivos; exemplos:  

 

18) A rapariga, inteligente que seja, vai ter dificuldades porque trabalha pouco.  

19) Mil felicitações que eles me mandassem, eu não esqueceria o que me 

fizeram.  

20) Os problemas, muitos que fossem, não o impediram a continuação do rali.  
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e) a partir de coordenadas adversativas; exemplos:  

 

21) O ponto está muito fraco, mas a aluna foi admitida à oral.  

 

f) a partir de coordenadas correlativas; exemplos:  

 

22) Quer estudes quer não estudes, terás sempre dificuldades em arranjar 

emprego.  

 

Dessa forma, Mira Mateus et. al. (2003) apresentam uma ampla discussão sobre 

as estruturas que podem indicar o sentido de contraste e de concessão.  

 

 

1.2.4 ABREU 

 

De acordo com Abreu (1994), a subordinação concessiva é um dos processos de 

articulação sintática de oposição; o segundo, por sua vez, é representado pela 

coordenação adversativa. 

Com relação à concessão, o autor apresenta os principais articuladores sintáticos: 

embora, muito embora, ainda que, conquanto, posto que, apesar de, a despeito de, não 

obstante. A respeito desta nomenclatura, Abreu (1994) explica que escolheu 

articuladores sintáticos como um termo mais genérico, que desse conta tanto das 

conjunções ou locuções conjuntivas como também das locuções prepositivas, visto que 

estas também se prestam ao papel de ligar orações.  

Uma das observações possíveis na subordinação concessiva é que as conjunções 

exigem o modo subjuntivo nas orações que introduzem. Já o uso de locuções 

prepositivas faz com que as orações sejam reduzidas à forma infinitiva. Os exemplos a 

seguir representam, respectivamente, os dois casos mencionados: 

 

1) Embora a polícia tenha conseguido prender todos os ladrões, as joias ainda 

não foram recuperadas. 

2) Apesar de a polícia ter conseguido prender todos os ladrões, as joias ainda 

não foram recuperadas. 
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O autor apresenta o seguinte questionamento: “Se existem duas possibilidades 

de articulação de oposição, uma por coordenação e outra por subordinação, o que 

motiva a escolha de uma e não de outra?” (ABREU, 1994, p. 32) E afirma que o fator 

ilocucional é o grande responsável por essa escolha. 

Ao analisar duas sentenças que representam os dois processos de articulação 

sintática de oposição, é possível chegar a uma conclusão:  

 

3) Fizemos o possível para conseguir as suas férias... [...] mas você não poderá 

ter suas férias ainda neste ano, por motivo de força maior. 

4) Embora tenhamos feito o possível para conseguir as suas férias... [...] você 

não poderá ter suas férias ainda neste ano, por motivo de força maior. 

 

Uma vez escolhida a coordenação adversativa, o encaminhamento 

argumentativo da oração adversativa faz-se contrário à oração que a antecede e, assim, 

frustra a expectativa do destinatário. Já a escolha da subordinação concessiva apresenta 

efeito de modalização e prepara, com antecedência, o destinatário para uma conclusão 

contrária ao inicialmente esperado. 

 

 

1.2.5 AZEREDO 

 

Ao termo concessão, Azeredo (2008) atribui o conceito de “relação de sentido 

em que um fato ou ideia é representado como um dado irrelevante para o conteúdo do 

restante do enunciado”; e nomeia concessiva “a oração que expressa o dado 

irrelevante”. (p. 237 [grifo da autora]). 

Em Azeredo (2008), encontram-se os seguintes conectivos concessivos: ainda 

que, ainda se, apesar de, conquanto, embora, mesmo que, mesmo se, nada obstante, 

não obstante, onde quer que, por mais que, por muito que, por pior que, por pouco que, 

posto que, qualquer que, se bem que. Quanto ao uso de tal acervo de conjunções, o 

autor faz a seguinte afirmação:  

 

[...] algumas conjunções estão exclusivamente a serviço dos textos 
dissertativos de opinião; outras indicam basicamente relações 

circunstanciais próprias do discurso narrativo, mas podem assumir 
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cumulativamente papéis relacionados à construção do discurso de 

opinião. (AZEREDO, 2008, p. 232) 

 

“A conjunção concessiva esvazia a força causal ou argumentativa do fato que ela 

anuncia, de modo que o conteúdo da oração principal passa a representar o contrário do 

que se espera.” (AZEREDO, 2008, p. 238). 

O autor nomeia, ainda, a conjunção subordinativa como “palavra invariável que 

precede uma oração desenvolvida, convertendo-a em constituinte de uma oração 

maior.” (AZEREDO, 2008, p. 145). 

No que concerne ao tratamento dado às orações subordinadas adverbiais, devido 

à possibilidade de cada uma delas expressar mais de um valor semântico, o autor as 

divide em quatro grandes grupos:  

 

 Grupo 1: causalidade (causais, condicionais, finais, consecutivas);  

 Grupo 2: situação (temporais, locativas, proporcionais);  

 Grupo 3: comparação (comparativas, conformativas) e  

 Grupo 4: contraste (contrastivas e concessivas).  

 

Para a atual pesquisa, o último grupo é o de maior interesse e, por isso, o único 

que será analisado nesta seção.  

De acordo com Azeredo (2008), um conectivo de contraste introduz uma 

afirmação contrária ao que seria mais previsível em relação aos segmentos do 

enunciado. Como exemplo de conectivo de contraste, o autor cita somente a conjunção 

contrastiva sem que. 

A locução conjuntiva sem que seguida de verbo no modo subjuntivo e a 

preposição sem seguida de infinitivo possuem valor negativo e podem introduzir uma 

oração contrastiva, como mostram os exemplos seguintes: 

 

1) Eles não entrariam no baile sem que fossem convidados.  

2)  Eles não entrariam no baile sem serem convidados.  

 

O autor ressalta, também, a relação que pode haver de soma entre o sentido 

contrastivo e o valor condicional – Eles não entrariam no baile sem que (se) não fossem 

convidados. Além disso, quando ocorre perda da negação na oração principal, vincula-
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se o valor concessivo à oração subordinada – Eles entrariam no baile sem que (mesmo 

que não) fossem convidados.  

 Para Azeredo (2008), as conjunções trazem alguns valores específicos à oração: 

 

 O conectivo embora, por exemplo, é considerado o prototípico, por ser o mais 

comum e o que sempre introduz uma informação vista como real. 

 Como representantes da concessão hipotética ou irreal, tem-se as conjunções 

ainda que, mesmo que, mesmo se e ainda se.  

 Para intensificar parte de um conteúdo quantificativo ou gradativo da oração 

concessiva, empregam-se por mais que, por muito que, por pouco que, por pior 

que, entre outras. 

 Para introduzir uma ressalva, emprega-se se bem que, podendo ocorrer com o 

verbo no indicativo. 

 Não obstante, conquanto e posto que equivalem a embora, no entanto têm seu 

uso restrito a textos formais. 

 

 

1.2.6 ROSÁRIO 

 

Vale mencionar, ainda, a definição para construção concessiva apresentada por 

Rosário (2012), em sua Tese de Doutorado Expressão da Concessividade em 

Construções do Português do Brasil, elaborada com base em estudos de vários autores 

(brasileiros e estrangeiros) sobre a concessividade: 

 

Construção concessiva - estrutura contrastiva em que se combinam 

uma base e uma cláusula concessiva (ou sintagma concessivo), a qual 
expressa um fato real ou suposto que não impede ou modifica a 

realização do fato principal. Assim, esse fato presente no segmento 

concessivo seria oposto à realização da informação da base, mas 

inoperante. (ROSÁRIO, 2012, p.25) 

 

 

 

 Trata-se de um trabalho descritivo das construções concessivas do português do 

Brasil, com base em amostras de língua escrita, coletadas de 1275 discursos políticos da 

ALERJ – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do ano de 2009. Os 

pressupostos teórico-metodológicos utilizados são do Funcionalismo linguístico de 
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vertente norte-americana, aliados a aportes de outras teorias, com destaque especial para 

a Gramática das Construções. 

 No corpus da pesquisa, foram encontradas 548 ocorrências de construções 

concessivas. Destas, 483 são introduzidas por conectivos e 65 são não-conectivas. Os 

conectores concessivos encontrados foram os seguintes: mesmo (e variações: mesmo 

assim, mesmo quando, mesmo se, até mesmo, nem mesmo), apesar de, embora, mesmo 

que, ainda que, quando, em que pese, não obstante e e. 

 

 

1.2.7 GOUVÊA 

 

Conforme estudo realizado neste capítulo, referente às abordagens das 

gramáticas normativas e descritivas sobre as construções concessivas, observa-se que a 

maioria dos autores as têm aproximado das coordenadas adversativas, já que ambas as 

construções operam no sentido de “contrariar uma expectativa”.  

Assim, nesta subseção, será apresentado um estudo realizado por Gouvêa (2001) 

a respeito da relação concessão versus adversidade, e para fins de exemplificação, será 

ilustrado e comentado um trecho extraído de uma das entrevistas do Programa Roda 

Viva, que constitui o corpus desta pesquisa. 

Gouvêa (2001), em artigo intitulado “Concessão e conectores”, trata de algumas 

abordagens sintáticas do processo de concessão e, a partir de um enfoque discursivo, 

explica aquilo que está além da sintaxe. A autora apresenta, também, o envolvimento 

entre conectores concessivos e adversativos.  

 Sabe-se que as gramáticas costumam apresentar o valor da concessão em seus 

capítulos dedicados à sintaxe e muitas dessas exposições se assemelham. Gouvêa 

(2001) afirma que, por meio do estudo do processo da concessão sob o ponto de vista 

argumentativo, pode-se descobrir a razão pela qual as orações se chamam concessivas. 

 Em uma perspectiva discursiva, é possível perceber que o valor da concessão 

não é veiculado somente por estruturas com conectores tradicionalmente concessivos 

(como embora, apesar de, mesmo, ainda que, mesmo que), uma vez que estruturas com 

conectivos adversativos (como mas, porém, todavia, contudo, entretanto, etc.) também 

podem veicular a ideia de concessão (ANSCOMBRE; DUCROT, 1983 apud 

GOUVÊA, 2001).  
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 O estudo do processo de concessão sob enfoque discursivo iniciou-se a partir de 

1976, por intermédio de pesquisas realizadas por Oswald Ducrot e Jean Claude 

Anscombre (1983, p. 31 apud GOUVÊA, 2001, p. 235) que descreveram enunciados do 

tipo “p mas q”, registrando o valor concessivo dessa construção. 

 Para fins de ilustração e melhor compreensão, imagina-se uma situação em que 

uma filha quer convencer seus pais de que estes devem viajar, distrair-se, e recebe como 

resposta uma negativa. O diálogo ficaria mais ou menos assim: 

 

(1) O Rio de Janeiro é lindo. Vocês devem viajar a conhecê-lo.  

O Rio de Janeiro é lindo, mas sua mãe não gosta de viajar de avião. [logo não 

devemos conhecer o Rio de Janeiro] 

 

 O que se observa é que a filha se utilizou do enunciado “O Rio de Janeiro é 

lindo” como argumento para convencer seus pais a viajarem para conhecê-lo. O seu 

argumento, na verdade, conduziu o raciocínio para a conclusão “Vocês devem viajar a 

conhecê-lo”. O pai, por seu turno, ao repetir-lhe as palavras, reconhece o fato de o Rio 

de Janeiro ser lindo (bom motivo para viajar a conhecê-lo), isto é, concede-lhe razão, 

porém dá continuidade ao seu discurso com um outro enunciado, introduzido pelo 

conector mas. Este enunciado funciona como argumento para uma outra conclusão, 

exatamente contrária à primeira, ou seja, para a conclusão “Não devemos conhecer o 

Rio de Janeiro”.  

 Neste caso, o que se tem é o fenômeno da concessão veiculado por uma estrutura 

com o conector mas. Isto é, por meio do primeiro enunciado (a primeira oração), 

concedeu-se razão ao argumento do outro, argumento que defendia a tese “Vocês 

devem ir ao Rio de Janeiro”, no entanto apresentou-se um argumento mais forte 

(segunda oração) em favor da própria tese “Não devemos ir ao Rio de Janeiro”.  

Para esse tipo de construção, Gouvêa (2001, p. 236 [grifos da autora]) apresenta 

as seguintes considerações: 

 

a) O primeiro enunciado constitui o argumento mais fraco e veicula a ideia de 

concessão.  

b) O segundo enunciado, introduzido pelo conector mas, constitui o argumento 

mais forte e veicula a ideia de restrição.  
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c) O argumento mais forte é o que prevalece, portanto a orientação 

argumentativa do enunciado “O Rio de Janeiro é lindo, mas sua mãe não 

gosta de viajar de avião” é “Não devemos ir ao Rio de Janeiro”, vale dizer, o 

sentido, a direção para a qual o enunciado aponta é “Não devemos ir ao Rio 

de Janeiro”.
7
 

 

Dessa forma, conforme afirma a autora mencionada, a concessão não se dá 

somente em situação de interlocução; ela ocorre, por exemplo, quando se está 

deliberando, isto é, quando se está consultando a si mesmo sobre o que fazer, ou 

tentando convencer a si mesmo de seguir determinado caminho; ela ocorre 

frequentemente no discurso oral ou escrito.  Nas palavras de Ducrot (1990 apud 

GOUVÊA, 2001), a concessão assim se explica: 

 

Concessão, no sentido retórico do termo, é a aceitação de um 

argumento do adversário, que não se refuta, mas que se faz seguir de 

um argumento em sentido inverso, a partir do qual se conclui. É um 
tipo de manobra que não custa caro e um meio persuasivo importante. 

Concordando com o adversário que seu ponto de vista é justo e 

pertinente, o indivíduo, de um lado, concilia-se com ele, de outro, 

torna-lhe menos penoso admitir os argumentos contrários a ele. 
 

 

No corpus desta pesquisa, não foram coletados conectores adversativos que 

veiculam concessão, visto que este não foi o foco principal desta análise, embora haja 

nos dados casos de conectores que apresentam mais de um matiz semântico, como as 

ocorrências de quando (concessivo-temporal) e e (concessivo-aditivo); no entanto, vale 

mencionar um exemplo de ocorrência de conector adversativo mas que, em entrevista 

do Roda Viva, veiculou a noção semântica de concessão:  

 

(1) Beatriz Sarlo: Então, o presidente Chávez, [...] Ele começava por 

Bolívar, passava por Prestes e [Augusto César] Sandino [(1895-1934) 

revolucionário líder da rebelião contra a presença militar americana na 

Nicarágua entre 1927 e 1933, é considerado um símbolo da resistência 
à dominação norte-americana em grande parte da América Latina] e 

ainda Fidel [Castro (1926-) militar e político cubano, foi um dos 

líderes da Revolução Cubana (1958-1959), que derrubou o governo do 

                                                             
7
 Em seu artigo, Gouvêa (2001, p. 235) apresenta exemplo similar ao apresentado nesta 

dissertação (que, na verdade, se trata de uma paráfrase de seu exemplo): “O dia está lindo. Você 
deve ir à praia. O dia está lindo, mas estou com uma enxaqueca terrível. [logo não devo ir à 

praia]”.  
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general Fulgêncio Batista. [...] Então, seguindo essa narrativa, não 

uma narrativa democrática, poderíamos dizer que aquilo fazia sentido. 

Quem estava naquele estádio de futebol – umas 20 ou 30 mil pessoas, 
ouvindo atentamente– via sentido naquilo. Ele é um dos poucos 

líderes que fazem sentido, mas não gosto da política dele. (Entrevista 

com Beatriz Sarlo, em 22/10/2007) 

 

 Como se nota, no exemplo (1) há a ocorrência do conector adversativo mas 

veiculando noção semântica de concessão. Em entrevista, a escritora argentina Beatriz 

Sarlo faz menção ao governo de Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, e ao final de seu 

discurso, utiliza-se do conector adversativo mas.  

Consideram-se os seguintes enunciados: “[Ele é um dos poucos líderes que 

fazem sentido,] [mas não gosto da política dele”]. Pode-se perceber que há um jogo de 

contra-expectativa próprio da expressão da concessividade, em que o fato real 

apresentado contido no primeiro enunciado deveria ser motivo suficiente para não 

haver uma resistência por parte da interlocutora com relação à política do ex-presidente 

venezuelano; no entanto, funciona como um dado irrelevante, dado este que não 

impede a tal “resistência” por parte da escritora argentina. 

Sendo assim, pode-se perceber que o exemplo em questão permite interpretação 

contrastiva, uma vez que poderia ser parafraseado, sem grande prejuízo de sentido, da 

seguinte maneira: “Ele é um dos poucos líderes que fazem sentido, embora eu não goste 

da política dele.” Portanto, de fato, o conectivo mas pode carrear o sentido de 

concessividade.   

Em linhas gerais, pode-se dizer que a literatura linguística da língua portuguesa 

apresenta diferentes definições para a concessão. Embora haja algumas divergências 

entre os autores, devido aos diferentes suportes teóricos de suas análises, algumas mais 

voltadas para a sintaxe e outras de viés mais semântico e/ ou pragmático, não há grandes 

contradições entre os mesmos. 

A respeito dos estudos gramaticais descritivistas mencionados anteriormente, 

notam-se caracterizações inovadoras para as construções concessivas, nas quais o 

conhecimento de mundo dos falantes e/ ou conteúdo proposicional são levados em 

consideração. 

Neves (2000) e Castilho (2012) analisam as concessivas e as adversativas sob 

uma mesma perspectiva, a das relações contrastivas. Neves (2000) e Mira Mateus et al. 

(2003) subdividem as concessivas em tipos: factuais, hipotéticas e contrafactuais, e 
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apresentam uma ampla discussão sobre as estruturas que podem indicar o sentido de 

contraste e de concessão.  

Abreu (1994) e Azeredo (2008) consideram as concessivas no processo de 

articulação sintática de oposição, juntamente com as adversativas.  

Rosário (2012) baseia-se em estudos de diversos autores brasileiros e 

estrangeiros e, em pesquisa de dados, mostra as inovações e mudanças no quadro dos 

conectores concessivos da língua escrita atual.  

Gouvêa (2001), a partir de um enfoque discursivo, analisa algumas abordagens 

sintáticas do processo de concessão e explica aquilo que está além da sintaxe no que 

tange ao envolvimento entre conectores concessivos e adversativos.  

 Para fins ilustrativos, encontra-se abaixo um quadro representativo, contendo as 

definições do termo concessão de acordo com diversos gramáticos da língua 

portuguesa. 

 

 

Quadro 1 – Conceitos de concessão nas gramáticas do português 

 

CASTILHO 

(2012, p. 377) 

 

 

As concessivas estabelecem um contraste com a matriz, assumindo a 

estrutura “Embora p, q”. 

 

 

BECHARA 

(2010, p. 364) 

 

 

Concessivas: Embora chova, sairei. Isto é, a chuva não será obstáculo 

tal, que me impedirá de sair.
8
 

 

AZEREDO 

(2008, p. 232) 

 

A concessão apresenta relação de sentido em que um fato ou ideia é 

representado como um dado irrelevante para o conteúdo do restante do 

enunciado. A concessiva é a oração que expressa o dado irrelevante. 

 

 

CUNHA & 

CINTRA 

(2008, p. 618) 

 

 

Funcionam como adjunto adverbial de outras orações e vêm introduzidas 

por uma conjunção ou locução conjuntiva subordinativa. 

                                                             
8
 O autor conceitua concessivas a partir de uma exemplificação.  
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BECHARA 

(2005, p. 327) 

 

 

 

Concessivas: quando iniciam oração que exprime que um obstáculo – 

real ou suposto – não impedirá ou modificará a declaração da oração 

principal. 

 

KURY  

(2003, p. 92) 

 

 

Equivalem a um adjunto adverbial de concessão; indicam „que um 

obstáculo – real ou suposto – não impedirá ou modificará, de modo 

algum, a declaração da oração principal‟ (Bechara). 

 

 

MATEUS ET 

AL.  

(2003, p. 718) 

 

 

As orações concessivas exprimem um conteúdo semântico que contrasta 

com aquilo que, dado o nosso conhecimento do mundo, se esperaria a 

partir do conteúdo semântico da proposição com a qual se combina. 

 

NEVES 

(2000, p. 

864) 

 

 

As construções concessivas têm sido enquadradas, juntamente com as 

adversativas, entre as conexões contrastivas, cujo significado básico é 

„contrário à expectativa‟, um significado que se origina não apenas do 

conteúdo do que está sendo dito, mas, ainda, do processo comunicativo e 

da relação falante-ouvinte. Em muitos dos enunciados concessivos pode-

se tornar evidente essa noção fazendo-se uma comparação com 

enunciados adversativos paralelos.  

 

 

LUFT  

(2000, p. 60) 

 

 

Indicam concessão. 

 

ROCHA 

LIMA  

(1999, p. 276) 

 

 

A oração concessiva expressa um fato – real ou suposto – que poderia 

opor-se à realização de outro fato principal, porém não frustrará o 

cumprimento deste. 

 

ABREU 

(1994, p. 32) 

 

 

O segundo processo de realização da articulação sintática de oposição 

acontece, como dissemos, por meio da subordinação concessiva, 

utilizando [...] conjunções ou locuções conjuntivas concessivas, e 

locuções prepositivas.  

 

 

 

No capítulo seguinte, encontram-se considerações a respeito da fundamentação 

teórica e discussão de alguns conceitos relacionados à teoria que dá embasamento a esta 

pesquisa: o Funcionalismo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este trabalho, por partir de estruturas do uso interativo do português em sua 

variedade oral, insere-se entre os estudos linguísticos do Funcionalismo de vertente 

norte-americana, que analisa a estrutura interna da língua, bem como a situação 

comunicativa em que ocorrem os eventos de fala.  

Assim, serão abordados alguns aspectos referentes à teoria funcionalista, desde a 

sua origem, apresentando as suas principais vertentes e alguns conceitos e princípios 

que a representam, bem como a diferença entre o formalismo e o funcionalismo, tipos 

de funcionalismo, funcionalismo de vertente norte-americana e gramática funcional; 

temas esses que se mesclam e que são de grande importância para os estudos 

linguísticos e para a análise das entrevistas jornalísticas que constituem o corpus desta 

dissertação. 

 

2.1 Funcionalismo linguístico  

 

 Conforme afirmação de Macedo (1998) em seu artigo intitulado 

“Funcionalismo”
9
, a origem do funcionalismo está na antropologia, sendo representada 

nos trabalhos de Malinowski (1922) e Radcliffe Brown (1952), trabalhos estes que 

tiveram influência de Durkheim (1984).  

A respeito da corrente teórica funcionalista, Neves (2004) apresenta 

considerações essenciais: 

 

Caracterizar o funcionalismo é uma tarefa difícil, já que os rótulos que 

se conferem aos estudos ditos “funcionalistas” mais representativos 
geralmente se ligam diretamente aos nomes dos estudiosos que os 

desenvolveram, não a características definidoras da corrente teórica 

em que eles se colocam. Prideaux (1994) afirma que provavelmente 
existem tantas versões do funcionalismo quantos lingüistas que se 

chamam funcionalistas, denominação que abrange desde os que 

simplesmente rejeitaram o formalismo até os que criam uma teoria. A 

verdade é que, dentro do que vem sendo denominado – ou 
autodenominado – “funcionalismo”, existem modelos muito 

diferentes. (NEVES, 2004, p. 1) 

                                                             
9
 O artigo apresenta um retrospecto de diferentes enfoques do termo “funcionalismo” aplicado 

aos estudos linguísticos. 
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Com o decorrer do tempo, muitos estudos foram surgindo e consequentemente 

diferentes funcionalismos, servindo para denominar as várias modalidades de descrição 

linguística.  

 Assim sendo, embora haja diversas perspectivas de estudos funcionalistas, pode-

se dizer que todas abarcam o mesmo postulado de que a língua não é autônoma e de que 

a gramática não pode ser entendida de forma isolada, sem referência a parâmetros como 

os descritos por Givón (1995): cognição e comunicação, processamento mental, 

interação social e cultural, mudança e variação, aquisição e evolução. Conforme afirma 

o autor,  

 

The grammatical code is probably the latest evolutionary addition to 
the arsenal of human communication (Givón 1979a, 1995; Lieberman 

1984; Bickerton 1981, 1990). While the evolutionary argument 

remains conjectural, it is supported by a coherent body of suggestive 

evidence. (GIVÓN, 2001, p.10 apud ARAÚJO, 2012, p. 20)
10 

 

Existem duas vertentes de funcionalismo: a europeia e a norte-americana. A 

primeira originou-se no Círculo Linguístico de Praga, fundado em 1926 pelo linguista 

tcheco Vilém Mathesius. Segundo Cunha (2013, p. 159): 

 

[...] o funcionalismo surge como um movimento particular dentro do 
estruturalismo, enfatizando a função das unidades linguísticas: na 

fonologia, o papel dos fonemas (segmentais e suprassegmentais) na 

distinção e demarcação das palavras; na sintaxe, o papel da estrutura 
da sentença no contexto.  

 

A segunda vertente, funcionalismo norte-americano, surge a partir da década de 

1970 e tem como característica principal analisar a língua do ponto de vista do contexto 

linguístico e da situação extralinguística. Segundo Cunha, Bispo e Silva (2013), a 

proposta desta corrente teórica é que o estudo do discurso e da gramática seja 

simultâneo, para que se possa entender como a língua se configura, como afirmam a 

seguir: 

 

 

                                                             
10

 O código gramatical é, provavelmente, a mais recente adição ao arsenal evolutivo da 

comunicação humana (Givón 1979a, 1995; Lieberman 1984; Bickerton 1981, 1990). Embora o 
argumento evolucionário permaneça conjectural, é apoiada por um corpo coerente de evidências 

sugestivas. (Tradução de ARAÚJO, 2012, p. 20) 
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Parte-se do princípio de que há uma simbiose entre discurso e 

gramática: o discurso e a gramática interagem e se influenciam 

mutuamente. A gramática é compreendida como uma estrutura em 
constante mutação/ adaptação, em consequência das vicissitudes do 

discurso. Logo, a análise dos fenômenos linguísticos deve estar 

baseada no uso da língua em situação concreta de intercomunicação. 
(CUNHA, BISPO e SILVA, 2013, p. 14) 

  

Os conceitos e princípios que norteiam esta teoria são os descritos a seguir: a 

informatividade, a iconicidade, a marcação, a transitividade e plano discursivo e a 

gramaticalização. Cunha (2013, p. 165-173) explica cada um desses conceitos e 

princípios, aqui apresentados resumidamente. 

 

 A informatividade focaliza o conhecimento que os interlocutores compartilham, 

na interação verbal e interfere na ordenação que os elementos linguísticos 

assumem na cláusula.  

 A iconicidade é definida como a correlação natural e motivada entre forma e 

função.  

 A marcação se dá através do contraste entre dois elementos de uma dada 

categoria linguística, seja ela fonológica, morfológica ou sintática.  

 A transitividade e plano discursivo seguem a escala de equivalência de Hopper e 

Thompson, segundo a qual, de acordo com o grau de transitividade de uma 

oração, é possível identificar o plano discursivo.  

 A gramaticalização designa um processo unidirecional, segundo o qual itens 

lexicais e construções sintáticas passam a assumir funções gramaticais e, uma 

vez gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais. 

 

Segundo Cunha (2013), “a abordagem funcionalista procura explicar as 

regularidades observadas no uso interativo da língua, analisando as condições 

discursivas em que se verifica esse uso.” (CUNHA, 2013, p. 157). Para fins de melhor 

compreensão, a autora apresenta como exemplo um fenômeno comum do dia a dia, que 

se manifesta em duas sentenças: a) Você é desonesto. b) Desonesto é você. Trata-se de 

uma inversão dos termos das orações que, no contexto de uso, têm o seu sentido 

alterado, são situações comunicativas distintas, pois em “a” há uma afirmativa, já em 

“b” há uma réplica, visto que o predicativo “desonesto” vai para o início da sentença. É 

o contexto de uso que motiva as diferentes estruturas sintáticas. 
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 Segundo Dillinger (1991), na perspectiva funcionalista, a língua é descrita como 

um instrumento de interação social e está interrelacionada ao estudo do significado e do 

uso da linguagem nas interações comunicativas. 

De acordo com funcionalistas como Dillinger (1991), Givón (1979), Halliday 

(1994), a linguagem é adquirida pela criança no contexto social e determinada pelas 

necessidades comunicativas e pelas habilidades de interação em sociedade.  

Com relação aos termos função e funcional, Neves (1997) afirma que defini-los 

não constitui tarefa fácil, visto que o termo “função” apresenta uma grande variedade de 

empregos, e ao nomear-se uma teoria linguística como “funcional” impossibilita a sua 

real caracterização. 

Martinet (1994 apud NEVES, 1997, p. 5) busca atribuir algumas definições ao 

termo função: 

 

1) Valor de “papel”, ou de “utilidade de um objeto ou de um comportamento” (que 

é adotado pela Sociedade Internacional de Linguística Funcional – SILF); 

2) Valor de “papel de uma palavra em uma oração” acrescentado ao sentido que a 

palavra tem num determinado contexto (que é o que está na tradição gramatical); 

3) Valor matemático de “grandeza dependente de uma ou de diversas variáveis.”; 

 

A respeito do termo funcional, o mesmo autor afirma que ele só tem sentido para 

os linguistas “em referência ao papel que a língua desempenha para os homens, na 

comunicação de sua experiência uns com os outros.” (MARTINET, 1994, p. 13 apud 

NEVES, 1997, p. 6) 

Dillinger (1991 apud NEVES, 1997) atribui outras considerações ao termo em 

discussão – função – quanto ao estudo da linguagem. Para o autor, a terminologia 

função não deve ser usada em seu sentido matemático, isto é, da relação especial entre 

dois conjuntos (domínio e contradomínio), mas sim no sentido de “relações” 

(denominação da álgebra), que se refere a casos em que alguns elementos do domínio 

teriam nenhum ou mais de um elemento correspondente ao contradomínio. Dessa 

forma, em linguística, usa-se função no sentido de relação.  

De acordo com Garvin (1978 apud Neves, 1997, p. 6), função pode designar as 

seguintes relações:  
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a) Entre uma forma e outra (função interna); 

b) Entre uma forma e seu significado (função semântica); 

c) Entre o sistema de formas e seu contexto (função externa) 

 

Dessa forma, Neves (1997) afirma que semelhantemente ao formalismo, que não 

distingue claramente “o estudo da forma linguística” e “o uso de dispositivos formais”, 

o funcionalismo também não identifica claramente as “funções” ou “relações” que serão 

objeto de estudo.  

O funcionalismo linguístico é um modelo de análise que se contrapõe ao 

formalismo. A seguir, serão comentadas algumas das principais diferenças entre essas 

duas teorias. 

 

 

2.2 A distinção entre formalismo e funcionalismo 

 

 Falar em distinção entre Formalismo e Funcionalismo é referir-se ao estudo da 

forma linguística em pareamento com o estudo das suas funções na comunicação. 

Na visão formalista, a língua é estudada como um objeto descontextualizado. Os 

formalistas não se preocupam em estudar as características externas à língua, mas sim 

os seus constituintes e as relações entre eles. Para a teoria formalista, a gramática define 

as partes e os princípios de organização da língua.  

Na perspectiva funcionalista, o estudo linguístico parte do pressuposto de que a 

língua é um objeto maleável, não determinístico, um instrumento de interação social 

que vai além da estrutura gramatical, uma vez que é levada em consideração a situação 

comunicativa, envolvendo os interlocutores, seus propósitos e o contexto discursivo, 

isto é, a motivação para os fatos da língua. 

Para os funcionalistas da linguagem, os falantes são os responsáveis pela 

construção do discurso, visto que, conforme afirma Barreto (1999), são eles os 

criadores, continuadores, atores e transformadores da forma da língua nas diversas 

situações de interação verbal.  

Leech (1983, p. 46 apud Barreto 1999, p. 53) descreve os diferentes pontos de 

vista dos formalistas e dos funcionalistas: 
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1) Formalists tend to regard language primarily as a mental phenomenon. 

Functionalists tend to regard it primarily as a societal phenomenon.
11

 

2) Formalists tend to explain linguistic universals as deriving from a common 

genetic linguistic inheritance of the human species. Functionalists tend to explain 

them as deriving from the universality of the uses to which language is put in human 

societies. 

3) Formalists are inclined to explain children’s acquisition of language in 

terms of a built-in human capacity to learn language. Functionalists are inclined to 

explain it in terms of the development of the child’s communicative needs and 

abilities in society. 

4) Above all, formalists study language as an autonomous system, whereas 

functionalists study it in relation to its social function. 

 

Em consequência, pode-se dizer que as correntes linguísticas formalista e 

funcionalista diferem entre si, porém não se excluem, visto que ambas estudam 

fenômenos diferentes que se referem a um mesmo objeto de estudo, isto é, à língua.  

 

 

 

2.3 Funcionalismo de vertente norte-americana 

 

A partir da década de 1970, fortaleceu-se o funcionalismo de vertente norte-

americana, cuja maior expressão está nos trabalhos de linguistas como Sandra 

Thompson, Paul Hopper e Talmy Givón, os quais “[...] passaram a advogar uma 

linguística baseada no uso, cuja tendência principal é observar a língua do ponto de 

vista do contexto linguístico e da situação extralinguística.” (MARTELOTTA; AREAS 

2003, p. 23) 

                                                             
11

 1) Os formalistas consideram a língua como fenômeno mental; os funcionalistas encaram-na 
como um fenômeno social. 

 2)  Os formalistas explicam os universais lingüísticos, como derivados de uma herança 

linguística genética, própria da espécie humana; os funcionalistas consideram os 
universais lingüísticos, derivados da universalidade de empregos da língua. 

 3) Os formalistas explicam a aquisição da linguagem, em termos de uma capacidade própria 

do homem para aprender a língua; os funcionalistas explicam-na em termos de 

desenvolvimento das necessidades comunicativas e habilidades da criança na sociedade. 
 4)  Os formalistas estudam a língua como um sistema autônomo, enquanto os funcionalistas 

estudam-na em relação com a sua função social. (Tradução de BARRETO, 1999, p. 53) 
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Desde então, Givón figura como um dos principais nomes das escolas 

funcionalistas americanas. Segundo Givón (1995 apud MARTELOTTA; AREAS, 

2003, p. 28), o funcionalismo adota algumas concepções, quais sejam: 

 

 A linguagem como atividade sociocultural;  

 A estrutura serve a funções cognitivas e comunicativas;  

 A estrutura é não-arbitrária, motivada e icônica;  

 Mudança e variação estão sempre presentes;  

 O significado é dependente do contexto e não-atômico;  

 As categorias não são discretas;  

 A estrutura é maleável, não rígida;  

 As gramáticas são emergentes;  

 As regras de gramática permitem algumas exceções.  

 

A respeito dessas premissas, Givón (1995) reitera que elas são válidas de acordo 

com o contexto definido de interações e estão circunscritas a outros princípios que 

podem representar limitações à sua aplicabilidade. A proposta do autor é postular a não 

autonomia do sistema linguístico, cuja estruturação interna da gramática é concebida 

como “[...] um organismo que unifica sintaxe, semântica e pragmática (sendo a sintaxe a 

codificação dos domínios funcionais que são: a semântica, proposicional; a pragmática, 

discursiva) e nos aspectos icônicos da gramática.” (NEVES, 2006, p.19) 

Para Givón (1979), a sintaxe tem origem no discurso e sua evolução vai da 

pragmática à sintaxe. Quanto à noção de gramática, para o autor, o falante emprega 

criativamente estratégias para de forma funcional organizar o seu texto para um ouvinte 

em um determinado contexto situacional, o que faz com que a gramática seja 

emergente, visto que sua modificação se dá pelo uso da língua.  
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2.4 Gramática Funcional 

 

A análise da relação existente entre a gramática de uma dada língua e a sua 

instrumentalidade de uso são pontos de investigação que a Gramática Funcional leva em 

consideração, bem como a competência comunicativa que os indivíduos têm de 

codificar e decodificar expressões satisfatoriamente nas situações de interação. 

De acordo com Neves (1979 apud Barreto, 1999, p.61), para que a descrição 

linguística se dê de forma efetiva, não é suficiente somente analisar as estruturas no 

nível sentencial, mas sim considerar referências ao falante, ao ouvinte e ao contexto 

sociocultural em que as sentenças ocorrem.  

Para a gramática funcional, o uso de expressões linguísticas na interação verbal e 

a forma como elas realmente são usadas pelos falantes devem ser considerados, uma vez 

que a evolução da língua ocorre de maneira a satisfazer as necessidades humanas, 

organizando-se funcionalmente. 

Dessa forma, é interessante apresentar alguns princípios característicos da 

Gramática Funcional reunidos por Neves (1997 apud BARRETO, 1999, p. 96) com 

base em diversos autores; são as chamadas concepções básicas da Gramática Funcional: 

 

 A linguagem não é um princípio isolado, pois serve a uma variedade de propósitos. 

(HALLIDAY, 1973, p. 7); 

 A língua é um instrumento de interação social, responsável pelo estabelecimento 

de relações entre emissores e receptores. (DIK, 1978, p. 1, apud GIVÓN, 1993, p. 

2); 

 Toda língua se impõe tanto em seu funcionamento como em sua evolução, como um 

instrumento de comunicação da experiência. (MARTINET, 1994, p. 14); 

 A língua é um sistema constituído de subsistemas em que as opções são cada vez 

mais específicas; cabe à gramática, organizar essas opções e, ao falante, fazer 

seleções de acordo com o objetivo que tem em mente. (HALLIDAY, 1985, p. xiii); 

 Na gramática de uma língua estão integrados três componentes: o sintático, o 

semântico e o pragmático (DIK, 1978, p. 79, 80, 89 e GIVÓN, 1984) sendo esse 

último, o de maior saliência; 

 A gramática funcional tem, como hipótese fundamental, a existência de uma 

relação não arbitrária entre a instrumentalidade do uso da língua (o funcional) e a 
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sistematicidade da sua estrutura (a gramática). (MACKENZIE, 1992, apud 

NEVES, 1994, p. 112); 

 Uma gramática funcional é, essencialmente, uma gramática “natural”, isto é, tudo 

nela pode ser explicado, em última instância, com referência a como a língua é 

usada. (HALLIDAY, 1985, p. xiv); 

 A gramática funcional postula a língua como uma atividade social e a gramática, 

como um processamento das categorias discursivas e semânticas, de que resultam 

as estruturas sintáticas. (CASTILHO, 1994, p. 85); 

 O objeto da gramática funcional é a competência comunicativa. (MARTINET, 

1994); 

 Qualquer abordagem funcionalista de uma língua natural, na verdade, tem como 

questão básica, de interesse, a verificação de como se obtém a comunicação com 

essa língua, isto é, a verificação do modo como os usuários da língua se 

comunicam eficientemente. (NEVES, 1994, p. 109); 

 A língua e sua gramática não podem ser explicitadas como um sistema autônomo. 

(GIVÓN, 1995); 

 Numa gramática funcional, o objeto central é o uso se comparado com o sistema; o 

significado se oposto à forma; o social, em contraposição ao individual. (GROOT, 

1997). 

 

Conforme considerações dos linguistas acima mencionados, pode-se dizer, 

portanto, que a gramática funcional é considerada uma teoria da organização gramatical 

das línguas naturais que procura integrar-se em uma teoria global da interação social. 

(Neves, 2004, p. 15). Ela não só se ocupa da análise da estrutura interna da língua, mas 

também da análise da situação comunicativa, a qual encerra o propósito do evento de 

fala, os participantes desse evento e o contexto discursivo.  
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão explicitadas considerações a respeito do corpus, do gênero textual 

em análise e dos métodos empregados na interpretação dos dados coligidos. 

 

3.1 Caracterização do corpus 

 

 Um dos principais objetivos desta dissertação é investigar a natureza lógico-

semântica e pragmático-discursiva da relação da concessividade, expressa em situações 

reais de uso da língua. Para a consecução de tal objetivo, foi analisado um corpus 

representativo da variedade oral culta do português, formado por 70 entrevistas do 

Programa Roda Viva. 

A escolha do corpus do Programa Roda Viva justifica-se pelo fato de este ser 

um veículo de comunicação jornalística, representativo da modalidade oral do português 

do Brasil. O trabalho baseou-se em transcrições das entrevistas para a língua escrita 

disponíveis em acervo digital online. Os programas são direcionados a um público alvo 

formado por telespectadores e/ ou internautas pertencentes a classes privilegiadas 

cultural e socialmente, e as entrevistas são expressas em linguagem que, além de se 

afastar da informalidade, aproxima-se presumivelmente da variedade urbana de 

prestígio.  

Desde 1986, a TV Cultura exibe o Programa Roda Viva semanalmente, 

especificamente às segundas-feiras, com duração de uma hora e meia. O talk show 

brasileiro caracteriza-se por entrevistas jornalísticas com personalidades brasileiras e 

estrangeiras, que geram debates com temas de interesse público, como política, 

economia, cultura, esportes etc., visando ao aprimoramento educativo e cultural do 

público alvo. Os entrevistados são, geralmente, políticos, escritores, esportistas, 

filósofos, músicos, entre outras pessoas. 

Em um cenário bastante diferente daqueles em que se dá a maioria das 

entrevistas frequentemente veiculadas pelos meios de comunicação, o entrevistado 

encontra-se no centro de um círculo formado por jornalistas e especialistas convidados, 

expondo suas opiniões e esclarecendo questões relevantes para a sociedade brasileira. 

As câmeras são posicionadas em três distintos pontos do círculo, para que todos os 

ângulos sejam capturados, otimizando a transmissão aos telespectadores e internautas.  
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As 70 entrevistas do Programa Roda Viva, que constituem o corpus de língua 

oral, foram extraídas do acervo digital disponível no site da FAPESP – Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Disponível em: 

www.rodaviva.fapesp.br/entrevistas), onde se encontram os vídeos e a transcrição de 

cada uma das entrevistas. O acervo de transcrições disponibiliza entrevistas desde o 

século XX até o atual século XXI, especificamente de 01 de janeiro de 1986 até 19 de 

outubro de 2009. Assim, optou-se por uma seleção em ordem decrescente das 

entrevistas transcritas, ordem esta que compreende os anos de 2009 a 2006, uma vez 

que o objetivo é a investigação dos conectores concessivos que se encontram 

efetivamente em uso na língua atual. 

Pode-se dizer que, em geral, a concessividade é muito produtiva na modalidade 

escrita da língua, isto é, as construções concessivas se fazem mais presentes em textos 

escritos, especificamente no discurso formal; já na língua falada, a ideia de contraste 

costuma ser expressa pelo processo de adversatividade, que geralmente predomina no 

discurso informal. No entanto, os resultados encontrados no corpus investigado 

aproximam a modalidade de língua falada da modalidade de língua escrita, visto que os 

textos são argumentativos e a concessividade é empregada como recurso de 

argumentação; logo, o fenômeno da concessão se mostra bastante presente nas 

entrevistas jornalísticas. 

Uma das motivações para a escolha do corpus do Programa Roda Vida foi 

justamente o fato de as entrevistas serem configuradas em linguagem que se aproxima 

do chamado português padrão linguístico, isto é, que representa o discurso culto, oral, 

em situação, pode-se dizer, formal ou semiformal. Desta forma, acredita-se na 

possibilidade de se encontrar um maior número de ocorrências de conectores 

concessivos, porque a entrevista - com debate – constitui um gênero textual 

argumentativo por natureza. 

Nas 70 entrevistas selecionadas do Programa Roda Vida, constata-se que os 

entrevistados exercem atividades bem diferenciadas: há políticos, médicos, 

economistas, escritores, físicos, ministros, cientistas, antropólogos, jornalistas, atores, 

músicos, cineastas, professores, um Presidente da República, governadores, 

ambientalistas, juiz, esportistas, roteiristas, psicanalistas, entre outros. Os temas 

discutidos são compatíveis com os perfis dos entrevistados, entre os quais se 

http://www.rodaviva.fapesp.br/entrevistas
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mencionam: economia, antropologia, cinema, política, saúde (pública e privada), 

literatura brasileira e estrangeira, música, televisão, drogas, meio ambiente, etc.
12

 

Apesar da diversidade dos temas e dos perfis socioculturais dos entrevistados, 

uma vez que variam em faixa etária, origem geográfica, o corpus apresenta uma relativa 

homogeneidade linguística, em função dos próprios temas e do locus social da maioria 

dos entrevistados. Assim, pode-se considerá-lo representativo da variedade culta da 

língua portuguesa, em sua modalidade oral e em situação de certa formalidade.   

Conforme foi mencionado anteriormente, o site da FAPESP, no portal “Memória 

Roda Viva”, disponibiliza as entrevistas tanto em vídeos quanto em transcrições para a 

língua escrita. Como critério de análise das entrevistas, adotou-se a leitura do texto 

transcrito juntamente com a observação dos respectivos vídeos, comparando o texto 

escrito e o áudio, para verificar fielmente o que foi dito. 

Apesar de os textos das entrevistas estarem transcritos, o corpus do Programa 

Roda Viva é considerado de língua oral, uma vez que a transcrição reproduz 

graficamente o que é dito pelos entrevistados e entrevistadores, embora se reconheça 

que todo o processo de conversão da fala para a escrita gere alteração no discurso. Vale 

a pena citar Marcuschi (2010), que ao termo transcrição atribui a seguinte definição: 

“Transcrever a fala é passar um texto de sua realização sonora para a forma gráfica com 

base numa série de procedimentos convencionalizados.” (MARCUSCHI, 2010, p. 49). 

 

 

3.2 Gênero textual e tipo textual 

 

Conforme vem sendo exposto no decorrer deste trabalho, o corpus analisado 

constitui-se de textos pertencentes ao gênero textual entrevista jornalística, 

caracterizado por sua linguagem oral, e o tipo textual predominante em sua natureza 

linguística é a argumentação. 

Segundo Abreu (1994), os gêneros textuais são acontecimentos ligados à nossa 

vida cultural e social e o seu número é praticamente infinito. O autor afirma que alguns 

gêneros podem desaparecer e outros podem sofrer modificações ao longo do tempo; são 

considerados, portanto, entidades comunicativas resultantes de processos de interação 

social. “Sempre que praticamos qualquer ato de linguagem, estaremos dentro de um 

                                                             
12

 Ao final deste capítulo, encontra-se uma tabela onde se arrolam todos os entrevistados, temas 

abordados e datas das 70 entrevistas do Programa Roda Viva. 
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gênero textual, uma vez que eles ordenam e estabilizam, ainda que de maneira bastante 

plástica e maleável, nossas atividades comunicativas do dia a dia.” (ABREU, 1994, p. 

55). 

Na concepção de Bakhtin (2011), os gêneros fazem parte da interação humana, 

orientando e organizando o enunciado. Assim, se o falante domina determinado gênero, 

torna-se capaz de interagir nas diferentes situações comunicativas. Quanto maior for o 

domínio do gênero por parte do falante, maior será a eficiência de sua fala na 

linguagem. 

Para Bakhtin (2011, p, 262), os gêneros textuais são enunciados relativamente 

estáveis, que estruturam a prática comunicativa individual no convívio em sociedade. 

Por se tratar de modos de expressão, os gêneros são caracterizados como textos 

variáveis que ganham forma de acordo com as mudanças culturais que se realizam no 

meio social, por exemplo, a carta, o e-mail, a reportagem, uma tese etc. 

De acordo com Marcuschi (2002), gênero textual é definido como uma noção 

vaga para referir os textos materializados que encontramos no cotidiano e que têm 

características definidas pelo conteúdo, estilo, função e composição. Ou seja, gênero é a 

realização concreta do texto histórico, social e culturalmente produzido pelos falantes da 

língua, com intenção de suprir as necessidades do falante. 

A argumentação predomina em vários gêneros textuais principalmente nos 

chamados gêneros opinativos, cuja circulação se dá em várias esferas do conhecimento 

da atividade humana. 

O gênero textual entrevista jornalística caracteriza-se por sua manifestação 

essencialmente oral, por haver sempre o sujeito entrevistador e o sujeito entrevistado e 

por apresentar-se em uma linguagem que, presumivelmente, no caso presente, se 

distancia da informalidade linguística. Ela é composta, geralmente, pelos seguintes 

elementos: manchete ou título, apresentação e perguntas e respostas. 

Segundo Marcuschi (2002), tipo textual designa uma espécie de sequência 

teoricamente definida pela natureza linguística de sua construção. Sabe-se que os tipos 

textuais podem ser divididos em: narração, exposição, descrição, injunção e 

argumentação. Esta pesquisa detém-se no último desses tipos, procurando estabelecer a 

relação entre o emprego dos conectores concessivos e a construção das sequências 

argumentativas no gênero textual entrevista jornalística. 
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3.3 A argumentação e a sua relação com a concessividade 

 

A concessividade, objeto de pesquisa desta dissertação, é um dos mecanismos 

que podem ser utilizados para a contestação dos argumentos de outrem, visto que a 

relação sintática que se estabelece entre as estruturas concessivas conduz a diferentes 

estratégias argumentativas para o locutor convencer o alocutário do seu ponto de vista. 

 

Argumentar é, em primeiro lugar, convencer, ou seja, vencer junto 

com o outro, caminhando ao seu lado, utilizando, com ética, as 
técnicas argumentativas, para remover os obstáculos que impedem o 

consenso. Argumentar é também saber persuadir, preocupar-se em ver 

o outro por inteiro, ouvi-lo, entender suas necessidades, sensibilizar-se 
com seus sonhos e emoções. [...] Argumentar é motivar o outro a fazer 

o que queremos, mas deixando que ele faça isso com autonomia, 

sabendo que suas ações são frutos de sua própria escolha. (ABREU, 

2009, p. 97) 

 

 

Segundo Koch (2011), a argumentatividade não constitui apenas algo 

acrescentado ao uso linguístico, mas, pelo contrário, está inscrita na própria língua. 

Pode-se concluir desta afirmação que o uso da linguagem, por si só, é argumentativo. 

Sabe-se que nem todo texto é argumentativo, entretanto todo texto tem sua 

argumentatividade
13

, que é a tentativa de convencer o outro, de alcançar um objetivo: 

pode ser emocionar, por exemplo. Desta forma, para que seja desencadeado esse tipo de 

relação, há na gramática de cada língua os chamados operadores argumentativos ou 

discursivos, que são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando-os 

em textos e determinando a sua orientação discursiva. 

 

 

                                                             
13

 De acordo com Koch (1995, p. 29), quando interagimos através da linguagem, temos sempre 

objetivos, fins a serem atingidos; há relações que desejamos estabelecer, efeitos que 

pretendemos causar, comportamentos que queremos ver desencadeados, isto é, pretendemos 

atuar sobre o(s) outros(s) de determinada maneira, obter dele(s) determinadas reações (verbais 

ou não verbais). É por isso que se pode afirmar que o uso da linguagem é essencialmente 

argumentativo: pretendemos orientar os enunciados que produzimos no sentido de determinadas 

conclusões (com exclusão de outras). Em outras palavras, procuramos dotar nossos enunciados 

de determinada força argumentativa. (KOCH, 1995, p. 29)  
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Torna-se, pois, necessário pôr em evidência, na descrição gramatical 

da língua, os paradigmas constituídos de valor essencialmente 

argumentativo, elementos esses que, ao selecionar enunciados capazes 
de constituírem a sequência do discurso, são responsáveis pela sua 

orientação argumentativa global, no sentido de levarem o interlocutor 

a um determinado tipo de conclusões a favor das quais os enunciados 
que os contêm podem servir de argumentos, ou seja, as possibilidades 

discursivas que, a partir deles, se abrem. (KOCH, 2011, p. 106) 

 

 

No que concerne ao modo de organização argumentativo, pode-se dizer que 

argumentar é levar o outro a partilhar de uma mesma opinião, é fazer com que uma 

pessoa proceda de acordo com a vontade do outro. Para Abreu (2009), “argumentar é a 

arte de convencer e persuadir”. Segundo este autor, convencer dá-se pelo confronto no 

campo das ideias (lógica), enquanto persuadir é a discussão no âmbito da subjetividade 

(emoção). 

Ducrot (1987) afirma que a concessão é um movimento argumentativo, 

complexo, pois é a partir desse movimento que o locutor ou enunciador apresenta um 

raciocínio em favor de uma certa conclusão contrária à primeira asserção. Entende-se, 

portanto, que há uma relação de integração entre a argumentatividade e a 

concessividade, em razão da função argumentativa que os conectores concessivos 

apresentam. 

De acordo com essas considerações, esta pesquisa busca compreender a 

concessão partindo da ideia global da argumentação, visto que o sentido de um 

enunciado não pode ser apreendido somente a partir da combinação de diferentes peças 

que formam a estrutura textual, mas de todas as relações semânticas que unem essas 

peças. 
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3.4 Língua falada e língua escrita 

 

Os textos que compõem o corpus desta pesquisa pertencem à modalidade oral 

da língua. Por se tratarem de discursos formais, em sua maioria produzidos por falantes 

cultos, presume-se que os textos falados das entrevistas aproximam-se de uma 

linguagem mais prestigiada social e culturalmente, isto é, estão mais próximas das 

formas preconizadas nas gramáticas normativas e em uso  na língua escrita. Assim, 

serão apresentadas a seguir algumas diferenças e semelhanças que essas duas 

modalidades de uso linguístico manifestam.  

Marcuschi (2010, p. 28) afirma que “A perspectiva da dicotomia estrita tem o 

inconveniente de considerar a fala como o lugar do erro e do caos gramatical, tomando a 

escrita como o lugar da norma e do bom uso da língua.” O autor considera essa uma 

visão a ser rejeitada. 

Em seu livro Da fala para a escrita, Marcuschi (2010, p. 25) discorre sobre a 

distinção das duas dimensões de relações no tratamento da língua falada e língua escrita, 

que são as seguintes: (1) de um lado, oralidade e letramento e (2) de outro lado, fala e 

escrita, respectivamente. A primeira (1) refere-se à diferenciação entre práticas sociais e 

a segunda (2), refere-se à distinção entre modalidades de uso da língua: 

 

a)  A oralidade é a prática social de interação, para fins comunicativos, que se 

apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fincados na realidade 

sonora; vai desde uma realização informal à mais formal nos diversos 

contextos de uso.  

b) O letramento envolve as mais variadas práticas da escrita, nas suas diversas 

formas, e pode ir desde uma mínima apropriação da escrita até uma mais 

profunda apropriação.  

c) A fala é a forma de produção textual-discursiva na modalidade oral e que 

não necessita de uma tecnologia além do aparato fisiológico do próprio ser 

humano e de sua inserção em um determinado grupo linguístico. Esta 

modalidade caracteriza-se pelo uso da língua em sua forma de sons 

articulados e significativos, assim como os aspectos prosódicos, de 

gestualidade, os movimentos corpóreos e a mímica.  

d) A escrita, por sua vez, é o modo de produção textual-discursiva com certas 

especificações materiais e caracteriza-se por sua constituição gráfica.  
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 O autor conclui suas considerações apontando o continuum que representa as 

duas modalidades:  

 

 

Em conclusão a estas observações, pode-se dizer que discorrer sobre 

as relações entre oralidade/letramento e fala/escrita não é referir-se a 

algo consensual nem mesmo como objeto de análise. Trata-se de 

fenômenos de fala e escrita enquanto relação entre fatos linguísticos 
(relação fala-escrita) e enquanto relação entre práticas sociais 

(oralidade versus letramento). As relações entre fala e escrita não são 

tão óbvias nem lineares, pois elas refletem um constante dinamismo 
fundado no continuum que se manifesta entre essas duas modalidades 

de uso da língua. (MARCUSCHI, 2010, p. 34) 

 

 

Língua falada e língua escrita encontram-se em um continuum, isto significa 

dizer que não existem diferenças bem marcadas entre elas, apesar de suas 

especificidades. Fávero (2005, p. 74) mostra algumas das distinções da relação fala 

versus escrita: 

 

Quadro 2: Relação fala versus escrita 

 

 

FALA 

 

 

ESCRITA 

Interação face a face Interação à distância (espaço-temporal) 

Planejamento simultâneo ou quase 

simultâneo à produção 

Planejamento anterior à produção 

Criação coletiva: administrada passo a 

passo 

Criação individual 

Impossibilidade de apagamento Possibilidade de revisão 

Sem condições de consulta a outros 

textos 

Livre consulta 

Reformulação pode ser promovida 

tanto pelo falante como pelo 

interlocutor 

A reformulação é promovida apenas 

pelo escritor  
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Acesso imediato às reações do 

interlocutor 

Sem possibilidade de acesso imediato  

 

O falante pode processar o 

texto, redirecionando a partir das 

reações do interlocutor 

 

O escritor pode processar o texto a partir 

das possíveis reações do leitor 

 

O texto mostra todo seu 

processo de criação. 

 

O texto tende a esconder o seu processo 

de criação, mostrando apenas o 

resultado. 

 

 

Pode-se dizer, consequentemente, que tanto a modalidade de língua escrita 

quanto a modalidade de língua falada fazem parte de um mesmo sistema linguístico e 

destinam-se à interação verbal, com uma determinada intenção comunicativa. 

Dependendo da situação sociocomunicativa na qual o falante/escritor está inserido, a 

fala e a escrita apresentam-se sob variados gêneros textuais e diferentes formas. 

 Com relação à variante culta da língua, sabe-se que ela pode se manifestar tanto 

na escrita quanto na oralidade, funcionando como uma marca social de um grupo 

pertencente a classes mais prestigiadas econômica e socialmente.  

A própria sociedade é quem atribui à língua o seu papel de maior prestígio 

social, visto que a maioria das pessoas possui uma atitude de julgamento de valor 

perante a língua. É comum encontrar indivíduos que julgam “não saber falar bem” ou 

“não saber escrever bem”, o que implica a existência de uma norma subjetiva
14

 de bem 

expressar-se, ou seja, de dominar bem a linguagem culta. 

Em seu livro Estudos de língua oral e escrita, Dino Preti (2004) apresenta uma 

discussão sobre como falam ou deveriam falar as pessoas cultas. O autor assevera que 

ao lado da norma subjetiva, há a norma objetiva, que representa como os falantes 

realmente se comportam nas diversas situações de interação em que se envolvem e a 

                                                             
14

 [...] todas as pessoas possuem uma atitude social perante a língua, o que importa dizer um 
julgamento de valor. Isto é, possuem a noção da existência de um padrão teórico ideal, do que 

julgam ser uma linguagem superior. Esse padrão nem sempre pode ser realizado objetivamente. 

Mas os reflexos de sua existência se traduzem em situações em que o falante declina de “não 

saber falar bem” ou “não saber escrever como gostaria”. Portanto, está implícita nessa atitude 
perante a língua a ideia de existência de uma norma subjetiva de bem expressar-se que seria a 

ideal e hipotética linguagem culta. (PRETI, 2004, p. 13; [grifos da autora]) 
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maneira como as pessoas praticam a linguagem na comunidade, quando necessitam 

comunicar-se oralmente ou por escrito. 

No que se refere à linguagem oral culta, sabe-se que ela representa um dos 

dialetos sociais, praticado por falantes que possuem maior grau de escolaridade, os 

chamados falantes cultos. Estes, por sua vez, são (ou deveriam ser) os que possuem 

maior consciência de que, em função das diversas situações de interação, necessitam 

variar a sua linguagem, adequando-a ao uso linguístico de seus interlocutores no ato de 

conversação.  

 

É preciso lembrar que nossa linguagem é o cartão de visita que nos 

permite o acesso ao grupo social em que desejamos entrar. Falar fora 

dos hábitos lingüísticos de um grupo significa marginalizar-se. E essa 

marginalização tanto se pode dar por uma linguagem incorreta 
gramaticalmente, quanto por uma linguagem excessivamente presa 

aos cânones gramaticais. (PRETI, 2004, p. 15) 

 

 O falante culto precisa estar apto a empregar bem a sua linguagem de acordo 

com os diálogos em que se envolve, sejam eles cultos ou não, fazendo uso dos recursos 

expressivos necessários ao ato de comunicação, variando desde uma linguagem mais 

formal até o coloquialismo sintático e vocabular de interações mais familiares e 

naturais. 

  Em contrapartida, emprega-se a linguagem escrita culta em outra situação de 

interação, visto que não há a presença face a face dos interlocutores, além de possibilitar 

a oportunidade de correção, de consulta a livros ou dicionários, de reescrita, 

diferentemente do imediatismo da língua falada. No entanto, nada impede de as duas 

modalidades se entrecruzarem, isto é, de características meramente orais serem 

empregadas em um texto de língua escrita, como se observa em cartas pessoais, em sites 

de bate-papos etc. 

 Por fim, vale ressaltar que todo falante deve ser um “poliglota dentro de sua 

própria língua” (Bechara, 1985, p. 13), o que significa que tanto falantes quanto 

escritores cultos devem fazer uso da língua em sua total naturalidade, explorando todos 

os recursos dos quais a língua dispõe, sejam eles da linguagem culta ou da coloquial, 

para as necessidades interacionais no ato conversacional ou na interação escritor/ leitor.  
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3.5 Discurso formal versus Discurso informal 

 

De acordo com Givón (2012), em sua obra A compreensão da gramática
15

, há 

peculiaridades significativas entre um discurso não planejado informal e um discurso 

planejado formal. Dentre diversos estudos que focalizaram a diferença entre o registro 

formal e o informal, o autor cita o estudo sumarizado de Elinor Keenan (1977, 1979), 

que comenta o paralelismo entre os registros discursivos da criança versus o do adulto, e 

planejado versus não planejado.  

O discurso não planejado informal caracteriza-se por (Givón, 2012, p. 298): 

 

1. Apresentar construções mais topicalizadas (deslocadas à esquerda); essas 

estão quase inteiramente ausentes do registro formal-planejado. 

2. Favorecer a coordenação solta sobre a subordinação firme, isto é, menos 

encaixamento. 

3. Envolver mais repetição, pausas e, em geral, maior tempo de articulação. 

4. Envolver redução e simplificação consideráveis da morfologia gramatical, 

isto é, sistemas de tempo-aspectos reduzidos, morfologia de caso menos 

complexa, dispensando morfemas subordinadores para os complementos 

verbais e orações relativas, um uso maior de anáfora zero sobre pronomes 

anafóricos. 

5. Exibir orações verbais menores, com poucos argumentos nominais por 

verbo. 

6. Exibir uma estrutura de tópico-comentário muito mais proeminente, contra o 

uso mais proeminente de sujeitos gramaticais no registro planejado-formal. 

 

Conforme considerações de Elinor Keenan (apud Givón, 2012), o adulto nunca 

esqueceu sua habilidade comunicativa primeiramente adquirida, isto é, o modo 

pragmático, mas a expandiu com o surgimento gradual do modo sintático.  

Em conversação informal relaxada entre pessoas que compartilham um mesmo 

código cultural e linguístico, considera-se improvável que um adulto reverta todo o 

caminho para o modo pragmático extremo, embora suas similaridades sejam bastante 

impressionantes. Já em situações de tensão comunicativa extrema, como aquelas de uma 

                                                             
15

 Título original: On understanding grammar. Tradução de Maria Angélica Furtado da Cunha, 

Mário Eduardo Martellota e Filipe Albani. 
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necessidade premente para se comunicar em uma língua estrangeira, o adulto de fato 

retrocede quase todo o caminho para o registro pragmático extremo na escala.
16

 

 Com relação à situação comunicativa sob a qual o discurso informal não 

planejado é usado, Givón (2012) apresenta um quadro complexo, com muitos 

parâmetros que interagem entre si. Resumidamente: 

  

1. Tensão comunicativa: quando sob condições extremas de emergência, não há 

absolutamente tempo para planejar o discurso, a fala pragmática (não 

planejada), e não a sintática, é usada.
17

 

2. Pressão do tempo: quando as situações de emergência – incluindo em menor 

grau as situações de pidgin e língua estrangeira – parecem precipitar o uso do 

modo pragmático.  

3. Grau de planejamento: o modo pragmático é, por alguma razão (tempo 

demais ou nenhum tempo), um modo não planejado, isto é, você planeja à 

medida que prossegue, o exemplo supremo do modo planejado é a língua 

escrita escolarizada, rígida. 

4. Monitoramento face a face: a comunicação face a face pode ser menos 

planejada, menos firmemente organizada, mais repetitiva, e aparentemente 

mais descuidada, devido ao monitoramento constante do interlocutor, seu 

acompanhamento do tópico, seu grau de compreensão e sua reação às 

pressuposições sob as quais a comunicação flui. Isso proporciona ao falante a 

oportunidade de reparo instantâneo, de repetição, de relaxamento, de 

simplificação e clarificação enquanto ele segue as pistas faciais, gestuais e 

interjecionais emitidas pelo ouvinte.  

5. Conhecimento pragmático geral compartilhado: este interage com o fator 

grau de contexto imediatamente óbvio. A fala informal é encontrada 

primeiro entre familiares que compartilham um vasto conhecimento das suas 

pressuposições pragmáticas sobre o universo e sobre si mesmos. Sob tais 

condições, o tópico, contexto ou tarefa para a comunicação podem ser menos 

                                                             
16

 O adulto já é um falante maduro de alguma língua, com um vasto léxico, uma visão de mundo 

organizada e codificada e muitas pressuposições sobre o universo e a sociedade, motivação 

humana e interação, é improvável que ele reverta todo o caminho para o modo de comunicação 

da criança. (Givón, 2012, p. 299)  
17

 Um tipo muito comum de comunicação informal se dá sob condições relaxadas sem pressão 

de tempo, em que o planejamento é simplesmente desnecessário. (Givón, 2012, p. 299)  
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imediatamente óbvios. Por outro lado, esse modo também é encontrado entre 

estrangeiros, em encontros superficiais, e o tópico, contexto ou tarefa 

passam a ser muito mais imediatamente óbvios. Esses dois fatores tendem a 

formar, então, um agregado de conhecimento compartilhado. 

 

 

Em contrapartida, o pólo formal-planejado é representado pela língua 

escolarizada, livresca, escrita. Givón (2012, p. 301) apresenta os parâmetros 

comunicativos sob os quais esse discurso formal planejado é usado: 

 

1. Há planejamento extremamente cuidadoso, com correções, reescritura e 

reformulação. 

2. Pressão de tempo considerável é, por um lado, óbvia em termos de 

economizar espaço e reduzir custos de impressão. Por outro lado, um tempo 

muito mais longo é gasto no pré-planejamento. 

3. Há uma ausência quase total de tensão comunicativa, visto que a mensagem 

geralmente é escrita para leitura posterior.  

4. Há ausência total de monitoramento face a face. 

5. Uma quantidade relativamente menor de conhecimento pressuposicional é 

assumida de saída, visto que se está, de fato, escrevendo para estranhos. 

Entretanto, o conhecimento pressuposicional é então construído 

gradualmente, de um modo cuidadosamente planejado.  

6. Não há virtualmente contexto imediatamente óbvio, tópico ou tarefa. 

Tipicamente, escreve-se sobre outras épocas, outros lugares e pessoas não 

presentes. 

 

Ao concluir, o autor afirma que, na evolução da linguagem, o modo pragmático 

foi o primeiro tipo de comunicação humana, enquanto o modo sintático é um fruto dele. 

Em outras palavras, a linguagem evoluiu como uma ferramenta oral, inicialmente em 

contextos imediatamente óbvios, tratando de tópicos e tarefas imediatamente óbvios, 

envolvendo comunicação face a face entre pequenos grupos de pessoas íntimas que 

compartilhavam muito das pressuposições pragmáticas sobre seu universo e sua 

estrutura social e motivacional; contrariamente, o registro escrito, similar ao registro 
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formal de endereçamento ao público, é, assim, o modo extremo de comunicação na 

massa da sociedade de estranhos. 

Para Givón (2012), não há comunidades linguísticas em que somente o modo 

pragmático seja usado. Assim sendo, a espécie humana evolui a tal ponto que contextos, 

tópicos e tarefas não imediatamente óbvios podem ser tratados, e que podemos nos 

comunicar com estrangeiros bem como com familiares.  

Pode-se dizer, portanto, que os textos que compõem o corpus desta pesquisa são 

representativos da língua oral, presumivelmente evidenciando um padrão linguístico 

formal, porém isso não exclui a possibilidade de ocorrência de características de 

discurso informal, uma vez que dentro de um mesmo texto diferentes variedades e 

estilos podem se fazer presentes.   
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Quadro 3: Entrevistas do Programa Roda Viva 

ENTREVISTADO TEMA ABORDADO DATA  

José Antônio Dias Toffoli Corrupção 27/7/2009 

Jon Hall Informática 19/10/2009 

Amit Goswami 

 

Teoria de consciência 

quântica 

11/2/2008 

 

Suzana Herculano-Houzel Neurociência 17/3/2008 

Celso Amorim Política Externa Nacional 24/3/2008 

Carlos Lyra (2008) Bossa Nova 31/3/2008 

Ricardo Brentani Tecnologias para o câncer 7/4/2008 

Julio Medaglia Música no Brasil 21/4/2008 

Contardo Calligaris 

 

Lançamento de livro 

ficcional 

28/4/2008 

 

Lya Luft Literatura, vida e ficção 5/5/2008 

Márcio Meira 

 

Diversidade étnica no 

Brasil 

2/6/2008 

 

Carlos Minc 

 

Desmatamento na 

Amazônia 

5/6/2008 

 

Tom Stoppard Teatro 14/7/2008 

José Miguel Wisnik Futebol 23/6/2008 

Armênio Guedes 

 

Luta pela democracia 

durante o Regime Militar 

11/8/2008 

 

Rajendra Pachauri Meio ambiente 28/7/2008 

Wagner Moura Teatro, TV e Cinema 29/9/2008 

Ayaan Hirsi Ali 

 

Relações Entre o Ocidente 

e o Mundo Islâmico 

18/8/2008 

 

Baltasar Garzón 

 

A trajetória de vida do juiz 

espanhol Baltasar Garzón 

21/10/2008 

 

David Lynch Meditação transcendental 3/11/2008 

Miguel Nicolelis Ciência como agente de 

transformação social 

10/11/2008 

Dom João de Orleans e 

Bragança 

Chegada da Família Real 

ao Brasil  

17/11/2008 

 

Nicholas Stern Economia e meio ambiente 24/11/2008 

Gilmar Mendes 

 

Acusações de concessão de 

habeas corpus 

15/12/2008 

 

Asne Seierstad 

 

Vida e obras da norueguesa 

Asne Seierstad 

5/2/2007 

 

Debate Aquecimento 

Global 

As causas e consequências 

do aquecimento global 

12/2/2007 

Sérgio Cabral Cenário político brasileiro 26/2/2007 

Yeda Crusius 

 

Participação feminina na 

política 

5/3/2007 

 

José Goldemberg Álcool (combustível) 12/3/2007 

Paulo Nogueira Neto 

 

Preservação da 

biodiversidade 

19/3/2007 
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Mac Maharaj 

 

História do livro Mandela: 

retrato autorizado 

 

26/3/2007 

 

José Sergio Gabrielli 

 

Petrobras: crescimento dos 

biocombustíveis 

27/3/2007 

 

Antônio Carlos Valente 

 

Banda larga e TV por 

assinatura 

2/4/2007 

 

Hélio Bicudo 

 

Esquadrão da Morte, do 

livro Minhas memórias 

30/4/2007 

 

Rodrigo Maia Apoio dos setores médios 

da sociedade 

14/5/2007 

José Junior ONG Afro Reggae: jovens 

na favela 

21/5/2007 

 

Paulo José Teatro, cinema e poesia 28/5/2007 

Roberto Romano Estado e atuação partidária  4/6/2007 

George Soros Mercado financeiro 18/6/2007 

Debate sobre Classificação 

Indicativa 

 

Divergências a respeito da 

classificação indicativa de 

programas de televisão 

25/6/2007 

 

Amós Oz A história de vida como 

escritor, de Amós OZ. 

5/7/2007 

Odair Dias Gonçalves Usina nuclear brasileira 7/7/2007 

Lawrence Wright e Robert 

Fisk 

O papel do jornalista no 

Oriente Médio 

10/7/2007 

Mia Couto 

 

A literatura e a cultura 

africanas 

10/7/2007 

 

José Gomes Temporão Combate à Aids 14/7/2007 

Debate Crise Aérea 

 

Crise no setor aéreo 

brasileiro  

19/7/2007 

 

Gilberto Kassab 

 

Problemas e desafios na 

gestão em São Paulo 

23/7/2007 

 

Nouriel Roubini Economia 13/8/2007 

Jorge Furtado Cinema e televisão 20/8/2007 

Adib Jatene 

 

Precariedade da saúde 

pública brasileira 

3/9/2007 

 

Mano Brown Drogas, política e favela 24/9/2007 

Nelson Jobim 

 

Ministério da Defesa com 

as Forças Armadas  

1/10/2007 

José Padilha 

 

As repercussões do 

filme Tropa de elite  

8/10/2007 

 

Beatriz Sarlo Literatura e política 22/10/2007 

Hugo Acero Combate à violência e à 

criminalidade em Bogotá 

29/10/2007 
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Debate Eleições 

 

Segundo turno presidencial 

e o novo cenário na 

Câmara e Senado. 

2/10/2006 

 

Robert Gallo 

 

Novos medicamentos 

contra a aids 

9/10/2006 

 

Luiz Inácio Lula da Silva 

 

Planos para um segundo 

mandato 

16/10/2006 

 

Rogério Ceni Seleção Brasileira 30/10/2006 

Waldir Pires 

 

Caos no setor aéreo 

brasileiro 

6/11/2006 

 

Marco Antonio Bologna 

 

Mercado de transporte 

aéreo 

27/11/2006 

 

Mayana Zatz 

 

A criação de leis de 

incentivo à pesquisa 

4/12/2006 

 

Tasso Jereissati 

 

Os rumos da política 

brasileira 

11/12/2006 

 

Guido Mantega 

 

Crescimento econômico do 

país 

18/12/2006 

 

José Mindlin 

 

Biblioteca "indisciplinada" 

de Mindlin 

25/12/2006 

 

 

Patch Adams 

 

Instituto Gesundheit, nos 

EUA: medicina gratuita 

com alegria e compaixão. 

5/11/2007 

 

Teodoro Petkoff 

 

O governo de Chávez é 

bonapartista 

12/11/2007 

 

Paul Leduc Cinema latino-americano 19/11/2007 

Tião Rocha Inovações para a educação 10/12/2007 

Guido Mantega Economia brasileira 3/12/2007 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos na investigação do 

corpus, bem como a análise dos dados de forma detalhada e exemplificada. Vale 

ressaltar que muitos são os pontos possíveis de serem aprofundados e explorados para 

análise, todavia por se tratar de uma dissertação de mestrado, optou-se pela seleção de 

questões consideradas cruciais e indispensáveis para este tipo de investigação.  

Para a efetivação de tal tarefa, serão retomados os aspectos teóricos já 

mencionados anteriormente e novas contribuições, tanto de linguistas, gramáticos e 

pesquisadores em geral. A seguir, encontram-se quatro seções que tratarão de temas 

importantes relacionados ao corpus.  

Na primeira seção, serão expostas descrições dos conectores concessivos por 

gramáticos brasileiros, bem como serão explicitadas as principais características dos 

conectivos concessivos, como por exemplo, a prototipicidade desses articuladores 

sintáticos que expressam noção semântica de concessão.  

Na segunda seção, encontram-se os tipos de articuladores sintáticos 

subordinativos concessivos do corpus investigado e a frequência dos mesmos. Em 

seguida, na terceira seção, serão apontados e analisados exemplos de uso de cada 

conector encontrado no corpus.  

Na última seção, a discussão estará voltada para a posição das orações 

concessivas, examinando-se a ordem mais frequente: anteposta, intercalada ou posposta. 
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4.1 Conectivos concessivos descritos nas gramáticas do português 

 

Para fins representativos da descrição dos conectivos concessivos nas gramáticas 

brasileiras, foram analisadas 11 obras consideradas de suma importância para os estudos 

linguísticos do português, e, com base nesta investigação, formou-se um pequeno 

quadro ilustrativo, que se apresenta abaixo. A ordem dos conectores segue a mesma 

apresentada pelos autores nas respectivas gramáticas e os anos de publicação 

encontram-se em ordem decrescente. 

 

Quadro 4 – Conectivos concessivos nas gramáticas do português 

 

CASTILHO  

(2012, p. 377) 

 

 

Embora, se bem que, mesmo que, apesar que. 

 

BECHARA 

(2010, p. 364) 

 

 

Ainda que, embora, posto que, se bem que, conquanto, por mais... que, 

por menos... que, por muito... que, etc. 

 

AZEREDO 

(2008, p. 232) 

 

 

Ainda que, ainda se, apesar de, conquanto, embora, mesmo que, mesmo 

se, nada obstante, não obstante, onde quer que, por mais que, por muito 

que, por pior que, por pouco que, posto que, qualquer que, se bem que. 

 

 

CUNHA & 

CINTRA 

(2008, p. 618) 

 

 

Ainda que, posto que, mesmo que, por mais que, por maior que, por 

melhor que, por menos que, por menor que, por pior que; ou mais que, 

maior que, melhor que, menos que, menor que, pior que; que, etc.  

 

BECHARA 

(2005, p. 327) 

 

 

Ainda que, apesar de que, embora, posto que, se bem que, etc. 

 

KURY  

(2003, p. 92) 

 

Ainda que, ainda quando, apesar de que, bem que, conquanto, embora, 

mesmo que, nem que, posto, posto que, que, se bem que, sem que, etc. 

 

MATEUS ET 

AL.  

(2003, p. 718) 

 

Embora, conquanto, ainda que, posto que, (se) bem que, apesar de que, 

apesar de.  

 

 

NEVES 

(2000, p. 

862-864) 

 

 

Embora, conquanto, mesmo que, ainda que, posto que, apesar (de) que, 

se bem que, por mais que, por muito que, por menos que, nem que, ainda 

quando, não obstante. 
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LUFT  

(2000, p. 60) 

 

 

Embora, ainda que, dado que, conquanto (que), e que..., nem que..., 

posto que, mesmo que, por mais (menos, muito, pouco) que, se bem que, 

quando mesmo, etc. 

 

ROCHA 

LIMA (1999, 

p. 276) 

 

A despeito de, ainda quando, ainda que, apesar de, apesar de que, 

conquanto, embora, mesmo que, não obstante, por mais... que, por 

muito... que, por pouco... que, que, se bem que, sem embargo de, sem 

que, etc. 

 

ABREU 

(1994, p. 32) 

 

 

Embora, muito embora, ainda que, conquanto, posto que, apesar de, a 

despeito de, não obstante. 

 

 

 Observa-se, pela análise do quadro 4, uma grande diversidade de conectores que 

veiculam noção semântica de concessão. Nas 11 obras pesquisadas, foram encontrados 

45 diferentes articuladores sintáticos. Vale ressaltar que esta lista não representa a 

descrição exata dos conectivos concessivos, uma vez que muitas obras não foram 

incluídas aqui. O “etc.” mencionado por alguns autores remete à ideia de que esse 

acervo pode ser ainda mais amplo, além das novas construções concessivas que estão 

surgindo, devido ao aspecto dinâmico da língua, que está sempre em construção e, 

consequentemente, renovando-se.  

Com relação à prototipicidade dos articuladores que expressam concessão, pode-

se dizer que o embora é o conector concessivo por excelência, conforme afirma Neves 

(2000). Nas 11 obras listadas, anteriormente, o prototípico embora é citado pela grande 

maioria de linguistas, seguido de ainda que, também de grande frequência nas referidas 

obras. 

De acordo com as gramáticas pesquisadas, foi possível montar um acervo dos 

conectores concessivos da língua portuguesa, representado pelo quadro 5.  
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Quadro 5 – Acervo de conectores concessivos das gramáticas do português 

 

 

Acervo de conectores concessivos das gramáticas do português 

Embora 
 

Não obstante 
 

Por pouco que 
 

Se bem que 
 

Onde quer que 
 

Por mais que 
 

Bem que 
 

Qualquer que 
 

Por muito que 
 

Mesmo que 
 

E que 
 

Mais que 
 

Mesmo se 
 

Que 
 

Maior que 
 

Mesmo quando 
 

Em que pese 
 

Melhor que 
 

Apesar que 
 

Em que 
 

Menos que 
 

Apesar de 
 

Nem que 
 

Menor que 
 

Apesar de que 
 

Dado que 
 

Pior que 
 

Ainda que 
 

Sem que (= embora não) 
 

Conquanto 
 

Ainda se 
 

Por maior que 
 

Conquanto que 
 

Ainda quando 
 

Por melhor que 
 

Quando mesmo 
 

Posto 
 

Por menos que 
 

A despeito de 
 

Posto que Por menor que 
 

Sem embargo de 
 

Nada obstante 
 

Por pior que 
 

Muito embora 

 

Na seção seguinte, serão apresentados e analisados os dados coletados no corpus 

do Programa Roda Viva e o respectivo resultado, objetivando verificar como os 

articuladores sintáticos concessivos se evidenciam na língua oral em uso.  
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4.2 Frequência e tipos de conectores no corpus investigado 

 

No corpus pesquisado, foram coletados dados que expressam concessividade. 

Buscou-se verificar o seguinte:  

 

i- Os conectores que apresentam maior frequência no corpus;  

ii- Os conectores que se encontram efetivamente em uso na língua, de 

acordo com o corpus;  

iii- Os conectores em desuso no corpus;  

iv- Possíveis novas construções que expressam concessão e que não se 

encontram na descrição linguística do português. 

 

O gráfico e a tabela a seguir ilustram os tipos de conectivos concessivos que 

predominam no corpus analisado e a frequência de ocorrência de cada conector. 

 

Gráfico 1: Tipos e frequência de ocorrência dos conectores concessivos  

 

 

Mesmo Apesar de Embora

Mas que Mesmo que Ainda que

Por mais que Mesmo assim Ainda assim

Sem que E Quando 

Nem que Mesmo se Apesar de que

Apesar que Por pior que Assim mesmo
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TABELA 1: Tipos e frequência dos conectores concessivos 

Conectivo Nº de ocorrências % 

Mesmo 119 22,84% 

Apesar de 108 20,72% 

Embora 75 14,42% 

Mas que 55 10,55% 

Mesmo que 36 6,90% 

Ainda que 32 6,14% 

Por mais que 18 3,45% 

Mesmo assim 18 3,45% 

Ainda assim 15 2,87% 

Sem que 10 1,91% 

E 8 1,53% 

Quando  6 1,15% 

Nem que 6 1,15% 

Mesmo se 4 0,76% 

Apesar de que 4 0,76% 

Apesar que 3 0,57% 

Por pior que 2 0,38% 

Assim mesmo 1 0,19% 

TOTAL 520 100% 

 

  

 Como é possível perceber, há uma considerável quantidade de articuladores 

sintáticos para a expressão da concessividade nas entrevistas analisadas, uma vez que, 

em um único gênero textual, foram encontradas 18 formas diversificadas de conectores. 

O conectivo mais frequente no corpus investigado foi o mesmo, que ocorreu em 

quase 23%, somando um número de 119 ocorrências. Em segundo lugar, encontra-se a 

locução prepositiva apesar de com quase 21% em frequência, e um total de 108 

ocorrências, o que contraria a maioria dos trabalhos pesquisados, que apontam embora 

como o prototípico. 

 Dentre os conectores encontrados no corpus, há aqueles que não se encontram 

descritos nas gramáticas e manuais didáticos, como também aqueles que não 
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apresentaram ocorrência no corpus, porém fazem parte do acervo de conectores 

concessivos da descrição linguística do português. 

 

 

4.2.1 Conectores concessivos efetivamente em uso 

 

De acordo com o corpus investigado, o acervo de conectores concessivos que se 

encontram efetivamente em uso – pelo menos na língua oral padrão que predomina nas 

entrevistas analisadas – é composto por uma considerável variedade de elementos, visto 

que, no gênero textual pesquisado, a expressão da concessividade se deu por meio de 18 

conectores concessivos distintos, sendo 12 deles descritos nas gramáticas da língua 

portuguesa, conforme se observa no quadro 6. Em função desses resultados, esses foram 

os conectores concessivos considerados efetivamente em uso na língua. 

 

Quadro 6: Acervo de conectores concessivos efetivamente em uso  

Acervo de conectores concessivos efetivamente em uso  

Embora 
 

Por mais que 
 

Mesmo que 
 

Nem que 
 

Mesmo se 
 

Sem que (= embora não) 
 

Apesar que 
 

Por pior que 
 

Apesar de 
 

Mas que
18 

Apesar de que 
 

Ainda que 
 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 O conector Mas que encontra-se descrito nas gramáticas do português como articulador 

sintático concessivo, porém no quadro 4 considerado para esta análise, esse articulador não é 

citado por nenhum dos gramáticos selecionados. No entanto, de acordo com quadro apresentado 
por Rosário (2012, p. 95), Mas que está descrito nas obras de Ribeiro (1881), Dias ([1918] 

1970), Said Ali ([1927] 1966) e Lima (1937).  
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4.2.2 Conectores concessivos não encontrados no corpus 

 

O quadro 7 ilustra os conectores que se encontram na descrição linguística das 

gramáticas brasileiras, porém não foram encontrados efetivamente em uso no corpus 

das entrevistas jornalísticas. 

 

 

Quadro 7: Acervo de conectores concessivos não encontrados no corpus 

 

Acervo de conectores concessivos não encontrados no corpus 

Se bem que 
 

E que 
 

Mais que 
 

Bem que 
 

Que Maior que 
 

Mesmo quando 
 

Em que pese 
 

Melhor que 
 

Ainda se 
 

Em que 
 

Menos que 
 

Ainda quando 
 

Dado que 
 

Menor que 
 

Posto que 
 

Por maior que 
 

Pior que 
 

Posto 
 

Por melhor que 
 

Conquanto 
 

Nada obstante 
 

Por menos que 
 

Conquanto que 
 

Não obstante 
 

Por menor que 
 

Quando mesmo 
 

Onde quer que 
 

Por pouco que 
 

A despeito de 
 

Qualquer que 
 

Por muito que 
 

Sem embargo de 
 

 

 

Pode-se constatar desse fato que alguns conectores estão aparentemente caindo 

em desuso – pelo menos se for considerado o corpus das entrevistas jornalísticas 

analisadas para este trabalho. É possível, no entanto, que em outros gêneros textuais 

esses conectivos possam ser encontrados. Acredita-se que essa comprovação somente 

pode ser estabelecida com uma ampliação dos dados de investigação, em um possível 

desdobramento deste trabalho.  
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Para efeito de constatação, valem ser mencionados dois trabalhos importantes 

para a descrição linguística do português quanto à expressão da concessividade, o de 

Salgado (2007) e o de Rosário (2012). No primeiro (dissertação de mestrado), 

investigaram-se elementos concessivos em 566 cartas de redatores e de leitores; no 

segundo (tese de doutorado), 1275 discursos políticos também foram analisados. Os 

resultados desses trabalhos estão representados nas tabelas seguintes. 

 

TABELA 2: Conectivos concessivos, segundo Salgado (2007)
19

 

 

Conector Nº de ocorrências % 

Ainda que 24 31,2% 

Ainda quando 3 3,9% 

Embora 30 38,9% 

Mesmo que 1 1,3% 

Nem que 1 1,3% 

Por mais que 3 3,9% 

Por menos que 1 1,3% 

Posto que 4 5,2% 

(Se) bem que 10 13% 

TOTAL 77 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
19

SALGADO, 2007, p. 54. 
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TABELA 3: Conectivos concessivos, segundo Rosário (2012)
20

 

 

Conectivo Nº de ocorrências % 

Mesmo (e variações) 179 37,06% 

Apesar de 101 20,91% 

Embora 69 14,28% 

Mesmo que 39 8,07% 

Ainda que 31 6,41% 

Quando 28 5,79% 

Em que pese 17 3,51% 

Não obstante 12 2,48% 

E 6 1,24% 

Se bem que 1 0,02% 

TOTAL 483 100 

 

 

 Com base nas tabelas 2 e 3, é possível fazer algumas inferências. Nota-se que o 

fato de os gêneros textuais serem distintos ocasionou algumas diferenças significativas 

quanto ao uso de alguns conectores que expressam concessão. Por exemplo, na análise 

de Rosário (2012), os conectores em que pese e não obstante somaram um total de 29 

ocorrências (5,99%), o que se deu justamente pela natureza do próprio corpus 

investigado. É peculiar ao gênero textual discurso político o uso de expressões de alto 

rebuscamento e de padrões oratórios elevados, o que não ocorreria em discursos de fala 

informal. Em contrapartida, esses mesmos conectores não ocorreram nas cartas de 

redatores e leitores investigadas por Salgado (2007) e nem nas entrevistas do Programa 

Roda Viva, corpus desta pesquisa. 

 Seguindo por um viés comparativo, embora as três pesquisas lidem com a língua 

em uso, elas apresentam divergências significativas nas respectivas listagens de 

conectivos concessivos. Nos dados de Salgado (2007), o conector mais produtivo foi o 

embora, em conformidade às considerações de muitos gramáticos
21

 que o apontam 

como o conector prototípico da concessividade. Já em Rosário (2012) e em nossos 

                                                             
20

 ROSÁRIO, 2012, p. 99.   
21

 Castilho (2012), Neves (2000), Luft (2000), Mateus Et Al (2003), entre outros. 
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dados, o conector de maior prototipicidade é aquele que sequer é apontado pelos 

gramáticos analisados, o mesmo, visto que muitos o consideram como advérbio – ou 

palavra denotativa – e lhe negam o estatuto de conjunção. 

 Pode-se perceber que, nas cartas de leitores e redatores da pesquisa de Salgado 

(2007), não houve usos de formas inovadoras de expressão da concessividade, pois os 

conectores encontrados são os já consagrados pelas gramáticas normativas, como 

embora, ainda que, mesmo que etc.; enquanto nos dados dos discursos políticos de 

Rosário (2012) e nas entrevistas jornalísticas de nosso corpus houve, além dos 

articuladores sintáticos descritos nas gramáticas, ocorrências de conectores como e e 

quando expressando valor semântico de concessão, os quais serão comentados e 

analisados com mais detalhes ainda neste capítulo. 

 Verificou-se, portanto, que a escolha do gênero textual para se analisar a língua 

em uso é um dos importantes fatores que influenciam na constituição do acervo de 

conectores que são utilizados pelos falantes e escritores da língua. 

 

 

4.2.3 Novos conectivos concessivos ausentes das gramáticas 

 

O quadro 8 apresenta articuladores sintáticos que expressam valor semântico de 

concessão, que estão em uso na língua, porém não se encontram descritos no acervo de 

conectores concessivos do português.  

 

Quadro 8: Novos conectivos concessivos ausentes das gramáticas 

 

Novos conectivos concessivos ausentes das gramáticas 

 

E Mesmo assim 

Quando Assim mesmo 

 

Ainda assim 

 

Mesmo 

 

 

 

Em relação ao conector de maior incidência no corpus – o vocábulo Mesmo – 

vale salientar que ele faz parte dos não descritos nas gramáticas. Isso se explica pelo 



 
 

73 
 

fato de mesmo não ser classificado como conjunção, mas tradicionalmente como 

advérbio; eventualmente, como preposição acidental e, com a entrada em vigor da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), passa a inserir-se no rol das palavras 

denotativas de inclusão.
22

 

Classificando-se de uma ou outra forma, o vocábulo mesmo funciona como 

conector, uma vez que interliga um segmento nuclear a um segmento concessivo, 

independentemente de os verbos estarem em sua forma reduzida.  

Há também os articuladores sintáticos concessivos que funcionam como 

referenciadores anafóricos
23

: mesmo assim, assim mesmo e ainda assim. Estes 

constituem por si sós o segmento concessivo, pois resumem anaforicamente o 

pensamento expresso na oração principal e enfatizam a ideia concessiva da oração 

subordinada. 

Os conectores Quando e E também expressam noção semântica de 

concessividade, além de seus prototípicos e tradicionais sentidos de temporalidade e 

adição, respectivamente. A esse respeito, em artigo intitulado “Mudança no inventário 

dos conectivos concessivos – o caso das partículas quando e e”, Rosário (2013) 

apresenta uma interessante observação sobre esses dois conectores polifuncionais: 

 

Deve-se frisar que a possibilidade de uma interpretação concessiva 
para o e e para o quando não anula necessariamente o sentido original 

de adição e temporalidade que respectivamente esses termos carreiam. 

Segundo Traugott (2008a, p. 21), significados antigos e novos podem 
persistir por um longo tempo, havendo a possibilidade de alguns 

matizes semânticos nunca virem a desaparecer. (ROSÁRIO, 2013, p. 

36) 

 

 Estes são os articuladores sintáticos concessivos não descritos nas gramáticas e 

manuais didáticos, mas que se encontram em uso na língua exercendo tal função, por 

isso consideradas nesta pesquisa como novas construções. Na seção seguinte, serão 

examinados exemplos de todos os conectores concessivos encontrados no corpus.  

                                                             
22

 A Nomenclatura Gramatical Brasileira põe os denotadores de inclusão, exclusão, situação, 

retificação, designação, realce etc. à parte, sem a rigor incluí-los entre os advérbios, mas 

constituindo uma classe ou grupo heterogêneo chamado denotadores, que coincide, em parte, 
com a proposta de José Oiticica das palavras denotativas, muitas das quais têm papel 

transfrástico e melhor atendem a fatores de função textual estranhos às relações semântico-

sintáticas inerentes às orações em que se acham inseridas. (BECHARA, 1999, p. 291) 
23

 De acordo com Neves (2000, p. 503), referenciador anafórico constitui o termo cuja função 

é recuperar alguma informação que se encontra explícita em porção do texto anterior. 
 



 
 

74 
 

4.3 Análise do uso das construções concessivas no corpus de investigação 

 

Nesta seção, encontra-se o uso desses conectivos e de todas as construções 

concessivas encontradas no corpus das entrevistas do Programa Roda Viva. Para cada 

tipo de conector, será exposto e analisado um exemplo correspondente. A ordem seguirá 

a frequência decrescente de ocorrências.  

Os conectores encontrados são os seguintes: mesmo
24

, apesar de, embora, mas 

que, mesmo que, ainda que, por mais que, mesmo assim, ainda assim, sem que, e 

(concessivo-aditivo), quando (concessivo-temporal), nem que, mesmo se, apesar de 

que, apesar que, por pior que, assim mesmo. 

 

 

 

 Mesmo – 119 ocorrências (22,84%) 

 

 

(2) Patch Adams: Os negros não tinham o direito de usar o banheiro 

de um branco! Na terra do homem livre! Democracia! Estátua da 

Liberdade! Bobagem! Os negros, 20% da população, não podiam 

comer em restaurante, nem ir para hotel de branco. Não podiam se 
sentar na frente do ônibus público. Eram cidadãos. Isso doeu mais do 

que a morte do meu pai na guerra. Primeiro, eu quis morrer. Se viram 

o filme Patch Adams, é verdade. Fui três vezes para um sanatório, em 
um ano, com 18 anos. Mesmo sendo um garoto feliz, eu não queria 

viver em um mundo de violência e injustiça. Parecia que as pessoas 

não se importavam. Eu não conseguia acreditar que alguém pudesse 

viver em um país da chamada democracia livre e não permitir aos 
negros serem gente. (Entrevista com Patch Adams, em 05/11/2007) 

 

  

 No exemplo (2), o entrevistado é o famoso médico norte-americano Patch 

Adams, e o trecho em destaque é de sua fala a respeito de um contexto que envolve 

política e a sua atuação no sistema de saúde. Especificamente nesta parte da entrevista, 

o entrevistado refere-se ao tratamento que era dado aos negros nos anos 60 nos Estados 

Unidos e expõe a sua indignação.  

                                                             
24

 Optou-se por não mesclar todas as variações do conector Mesmo, para que sejam comentadas 

e avaliadas suas especificidades. Por Mesmo tem-se aqueles que são seguidos de verbos no 
gerúndio e que equivalem a ainda que. Há também, separadamente, usos de Mesmo que, Mesmo 

assim e Mesmo se, mencionados mais adiante. 
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O conector mesmo
25

, seguido de gerúndio, expressa a ideia de contra-

expectativa, característica peculiar às construções concessivas. Nesse segmento 

discursivo, o médico entrevistado reitera que o fato de ele ter sido um “garoto feliz” 

não foi suficiente para excluir o seu desejo de não querer viver em um mundo de 

violência e injustiça, ou seja, a ideia presente no segmento concessivo se opõe à 

informação da base, mas de forma inoperante. 

 

 

 

 Apesar de – 108 ocorrências (20,72%) 

 

(3) Cristina Padiglione: O Olavo ganhou uma certa torcida, apesar de 

todos os males, virou um vilão divertido. Eu queria que você falasse 

um pouco até que ponto você deu a deixa para o Gilberto Braga [autor 

de Paraíso tropical] transformá-lo no que virou ou se foi obra tua 
mesmo. (Entrevista com Wagner Moura, em 29/9/2008) 

 

  

O exemplo (3) é a fala da jornalista Cristina Padiglione, uma das convidadas do 

Programa Roda Viva para entrevistar o ator Wagner Moura. Em um contexto de 

discussão sobre a experiência de se fazer novelas, a entrevistadora faz um comentário 

sobre um famoso personagem representado pelo ator na novela Paraíso Tropical e 

acrescenta que o fato de o “Olavo” ser um vilão que cometia muitos “males” não 

impediu que ele tivesse uma grande torcida, tornando-se assim um vilão divertido. 

A locução prepositiva apesar de atribui ao enunciado um pensamento 

contrastante, primeiramente por seu caráter prototipicamente concessivo e segundo 

porque o fato de uma pessoa cometer males eliminaria qualquer possibilidade de afeto 

por parte de outrem, porém esse “obstáculo” não impediu a realização do 

acontecimento contido no segmento base. 

Com relação à locução prepositiva apesar de, vale ressaltar que Barreto (1999), 

em sua Tese de Doutorado intitulada “Gramaticalização das conjunções na história do 

                                                             
25

 “[...] a forma mesmo tem origem na forma hipotética do latim falado *metipsimus, 

superlativo de metipse, resultante da combinação da partícula met com o demonstrativo ipse 

(Nascentes 1966, s.v. mesmo). Ocorre na língua portuguesa desde o séc. XIII (Cunha 1997, s.v. 

mesmo).” (BARRETO, 1999, p. 355) 
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português”, dentre suas análises, apresenta um estudo de apesar de e suas variantes 

apesar de que e apesar que.  

De acordo com a autora, a locução prepositiva apesar de é constituída da 

aglutinação da preposição a associada ao substantivo pesar (do verbo latino pensare, 

„pesar, „apreciar‟, „avaliar‟) e à preposição de. Com relação às variantes, a autora afirma 

que a locução conjuntiva apesar de:  

 

Seguida da conjunção que, constitui a conjunção apesar de que, 

também de valor concessivo, que é empregada, com freqüência, na 
língua falada do Brasil, apresentando, nos dados analisados, em Porto 

Alegre, a variante apesar que:... na... na... na família de onde eu 

vim... cada um ingressou e abraçou... uma profissão, apesar de que 
na nossa formação... (Re, inf. 090, l. 44-6).... eu não gosto de ficar 

com, com o processo de digestão ainda em desenvolvimento intenso 

com flatulência que eu tenho seguidamente em função de má digestão 

e começa(r) a da(r) aula, porque aí eu me sinto, não me sinto bem, 
porque eu sou, apesar que (es)tou falando calmamente agora aqui, 

sou muito agitado pra da(r) aula, não é, nervoso, agitado...(POA, inf. 

144, l. 225-30). (BARRETO, 1999, p. 363) 

 

Ambas as variantes mencionadas por Barreto (apesar de que e apesar que) 

foram encontradas no corpus de nossa pesquisa e serão analisadas nesta seção, 

seguindo a ordem da frequência de ocorrências. 

 

 

 

 Embora – 71 ocorrências (13,62%) 

 

(4) Maria Helena Vilela: O que eu tenho percebido, Jairo, não sei se 

você tem lidado com essa mesma situação, é que, embora a gente 
saiba hoje que ser informado não significa incentivar o jovem a fazer 

sexo, ainda existe uma resistência muito grande do adulto em passar e 

conversar sobre sexo. (Entrevista com Jairo Bouer, em 6/4/2009) 
 

 

 

O exemplo (4) é um trecho da entrevista de Jairo Bouer, médico especialista em 

temas da juventude, e a interlocutora é a especialista em educação sexual, Maria Helena 

Vilela.  
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No exemplo em questão, embora
26

 é mencionado pela entrevistadora a fim de 

fazer o jogo de contra-expectativa próprio da expressão da concessividade, em que o 

fato real apresentado – informar sobre sexo não significa incentivar o jovem a fazer 

sexo – deveria ser suficiente para não haver uma resistência do adulto em conversar 

sobre este tema abertamente com seus filhos ou outras pessoas, no entanto, funciona 

como um dado irrelevante, dado este que não impede a tal “resistência” por parte dos 

adultos em se tratando do tema “sexo”. 

Houve também ocorrências do conectivo embora intensificado, conforme o 

exemplo a seguir: 

 

(5) Mac Maharaj: Mas a maior questão é: muito embora a África do 
Sul seja uma economia importante, no mundo ela não é nada, é um 

pequeno pontinho. A menos que construamos uma economia do sul da 

África, da região como um todo, não teremos influência nenhuma no 
mundo. (Entrevista com Mac Maharaj, em 26/03/2007) 

 

 

 No exemplo (5), o pacifista sul-africano Mac Maharaj fala da história do 

livro Mandela: retrato autorizado, baseada nos relatos de amigos, familiares e 

personalidades internacionais, sobre a convivência entre brancos e negros na África do 

Sul, após 1994. 

 O conector que expressa a noção de concessividade neste exemplo é um uso 

intensificado de embora, antecedido da partícula intensificadora muito. Nota-se um 

pensamento contrastante entre a informação do segmento base e o segmento 

concessivo: para o interlocutor, a África do Sul é um “pequeno pontinho” no mundo, é 

como nada, e o fato de ela ser uma economia importante não modifica e nem altera o 

ponto de vista expresso no segmento nuclear. 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 De acordo com Barreto (1999), “o advérbio e a conjunção embora provêm da expressão in 

bona hora > em boa hora, usada na época medieval, e oposta a em má hora.” (BARRETO, 

1999, p. 423) Segundo Guimarães (1987:190 apud BARRETO, 1999, p. 424), embora com o 
sentido de em boa hora, isto é, como advérbio, deixou de ser empregado, tornando-se 

conjunção concessiva, na passagem do séc. XVII para o séc. XVIII. 
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 Mas que - 55 ocorrências (10,55%) 

 

(6) Ricardo Sterchele: HF é uma freqüência mais baixa, mas que tem 
um alcance muito maior, perde-se um pouco da qualidade de 

transmissão, mas ela é feita com segurança sobre o oceano, o 

comandante Camacho deve ter feito isso várias vezes. Agora, quando 

você tem a precisão da operação de radares numa área, operação de 
VHF nessa área, e esse equipamento não funciona, e isso não é de 

maneira prevista, isso é de maneira súbita. Você tendo uma rota 

cruzando de São Paulo a Manaus, que essa rota tem vários pontos que 
não se consegue comunicação no rádio VHF, não se conseguia. 

Depois de muita discussão e muita conversa, muita solicitação, o 

comando da aeronáutica começou a dar uma atenção maior para a área 

técnica. A área técnica sempre foi uma área que, digamos, era segundo 
plano. (Entrevista com Ricardo Sterchele, em 19/7/2007) 

 

 

 O exemplo (6) é um trecho do Debate da Crise Aérea do Programa Roda Viva, e 

o interlocutor neste caso é o secretário executivo da Federação Brasileira de 

Controladores de Tráfego Aéreo, Ricardo Sterchele. 

 A expressão da concessividade é representada nesse caso pelo conector mas que, 

que abarca um fato admissível em oposição a outro, isto é, o fato de o HF (High 

Frequency)
27

 ser uma frequência mais baixa não exclui o fato oposto, de que a mesma 

tem um alcance muito maior.  

 

 

 Mesmo que – 36 ocorrências (6,90%) 

 

(7) Nouriel Roubini: Se você olhar a economia global hoje, fora dos 
EUA, as coisas vão bem. Há um alto crescimento econômico na Ásia, 

China, Índia e outros países. Há uma recuperação do crescimento na 

Europa, no Japão... E outros mercados emergentes estão indo muito 
bem. Até a América Latina vem crescendo rapidamente nos últimos 

anos. Então, há duas maneiras de se ver isso: mesmo que os EUA 

tenham uma descida turbulenta, os outros países poderiam não sofrer 

essa turbulência porque há um bom impulso de crescimento no resto 
do mundo. E outras pessoas acham – e eu também – que se os EUA 

pousam bem, o resto do mundo segue da mesma forma. (Entrevista 

com Nouriel Roubini, em 13/8/2007) 

                                                             
27

 VHF é a sigla para o termo inglês Very High Frequency (Frequência Muito Alta) que 

designa a faixa de radiofrequências de 30 a 300 MHz. As frequências abaixo das VHF são as 
HF, conhecidas como Altas Frequências (High Frequencies), e as frequências acima como Ultra 

Altas (Ultra High Frequencies). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Radiofrequ%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/MHz
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No exemplo (7), o interlocutor é o próprio entrevistado Nouriel Roubini, 

professor de economia estadunidense. No trecho em destaque, a discussão é sobre o 

andamento da economia global em comparação com a economia dos Estados Unidos. A 

questão principal é que diversas potências importantes do mundo estão com 

considerável crescimento econômico, independentemente da “turbulência” que sofre a 

maior potência do mundo (EUA) naquele momento.  

A expressão da concessividade se dá por meio da locução conjuntiva mesmo 

que
28

, pois é ela quem confere ao enunciado um caráter de oposição. O sintagma 

concessivo “mesmo que os EUA tenham uma descida turbulenta” não impede e nem 

modifica o fato expresso no segmento base “os outros países poderiam não sofrer essa 

turbulência porque há um bom impulso de crescimento no resto do mundo”.  

Os conectores mesmo que e mesmo se, conforme afirma Mira Mateus (2003), 

são típicos das concessivas hipotéticas, uma vez que ambos têm sentido contrastivo e 

condicional. Pode-se perceber que o entrevistado confirma o pensamento hipotético 

concessivo, quando afirma que muitas pessoas, inclusive ele mesmo, acreditam que uma 

queda na economia dos EUA seria condição suficiente para a consequente queda na 

economia global, entretanto, a hipótese apresentada no segmento concessivo não 

modifica o acontecimento manifestado no segmento base, mesmo constituindo um 

obstáculo à sua consumação. 

 

 

 Ainda que – 32 ocorrências (6,14%) 

 

(8) Arlindo Chinaglia: Bem, eu creio que, se tem algo nobre, e tem na 

política, é nós trabalharmos para, pelo menos, diminuir o sofrimento 
humano. Evidentemente que num país tão desigual quanto o nosso, 

ainda que potencialmente rico, eu acho que nós temos que priorizar a 

geração de emprego, a formalização do emprego, distribuir renda 

através de serviços públicos de qualidade e, evidentemente, eu acho 
que nós temos que entender a alma popular e aceitá-la. (Debate 

Eleições, em 02/10/2006) 

                                                             
28

 “O advérbio mesmo seguido da conjunção que de valor semântico concessivo, perdeu o seu 

conteúdo semântico, assimilou, por metonímia, o conteúdo semântico da conjunção que e 

passou a formar, com ela, um único item conjuncional de valor semântico concessivo. [...] 
Mesmo que acha-se listada no elenco de conjunções apresentado pelos gramáticos 

contemporâneos.” (BARRETO, 1999, p. 355-356)  
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 No exemplo (8), o interlocutor é o deputado federal pelo PT de São Paulo, 

Arlindo Chinaglia, que discursa sobre a desigualdade no país quanto a emprego e 

distribuição de renda.  

Com relação ao conectivo ainda que, Barreto (1999, p. 327) afirma o seguinte: 

“Essa conjunção é constituída do advérbio ainda, galego-português, associado à 

conjunção que, com valor semântico concessivo.”
29

 

No trecho em destaque, o pensamento concessivo é instaurado da seguinte 

maneira: uma asserção é apresentada <o Brasil é um país desigual> e, em seguida, uma 

objeção <o Brasil é potencialmente rico>, ou seja, existe uma hipótese que significa 

justamente que em um país potencialmente rico não deveria haver tanta desigualdade, 

porém o que prevalece é a objeção apresentada no segmento base.  

 

 

 Por mais que – 18 ocorrências (3,45%) 

 

No corpus investigado, foram encontradas 18 ocorrências do conector por mais 

que, sendo 12 delas sem intercalação de um sintagma nominal (por mais que) e 6 com 

intercalação de SN (por mais... que). 

De acordo com Barreto (1999), a constituição do item conjuncional concessivo 

por mais que se dá pela associação da preposição por ao intensificador mais e à 

conjunção que. A forma por mais... que ocorre inicialmente em textos do século XVI e 

é chamada forma “não gramaticalizada”. Nos textos do século XVII, a forma 

                                                             
29

 A passagem de um advérbio a uma locução conjuntiva, como explica Said Ali (1964:222), é 

um fenômeno freqüente na história das conjunções e resulta de uma reanálise, isto é, de um 

processo de reinterpretação em que o advérbio é deslocado de uma sentença para outra, no 

período. Pode-se admitir, pois, que o advérbio ainda, com valor semântico temporal, em 
posição final numa sentença, seguida de outra sentença, iniciada pela conjunção que concessiva, 

como em: Mas para que este exame seja com a inteireza e justiça que convém, não basta que os 

oficiais da Camara o julguem ainda/que seja com assistência do sindicante (CVM, LXII, l. 
108-10), por um processo metonímico, tenha assimilado o valor semântico concessivo e, 

juntando-se à conjunção, tenha passado a constituir uma outra conjunção, também de valor 

concessivo ainda que: Mas para que este exame seja com a inteireza e justiça que o convém, 
não basta que os oficiais da Camara o julguem/ainda que seja com assistência do sindicante.  

(BARRETO, 1999, p. 330-331)        
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“gramaticalizada” por mais que já começa a ocorrer. (BARRETO, 1999, p. 387) A 

autora explica: 

 

Percebe-se, pois, a atuação do processo metonímico que determinou a 

reanálise, isto é, a reinterpretação do item. Empregado, inicialmente, 
em sentenças precedidas de sentenças negativas, o item assumiu o 

sentido concessivo, passando, mais tarde, a ser empregado, com esse 

sentido, também em sentenças afirmativas. Por outro lado, permitindo, 
inicialmente, a inserção de um item lexical entre os seus termos, por 

mais que passou a constituir, em fase posterior, uma forma fixa, 

gramaticalizada. (BARRETO, 1999, p. 387) 

 

 

Identificam-se, a seguir, dois exemplos desse conector, um em sua forma 

gramaticalizada e outro em sua forma não gramaticalizada, respectivamente. 

 

(9) Dunga: O período que a gente tem na Seleção Brasileira parece 

longo e difícil, mas é um período muito curto, passa muito rápido e é 

muito prazeroso. Por mais que haja críticas, o ambiente dentro da 
Seleção - e o Raí está aí, ele pode falar - é muito saudável, alegre, 

muito bom. Os jogadores se sentem bem. (Entrevista com Dunga, em 

9/3/2009) 

  
(10) Carlos Lyra: É possível, há sempre uma renovação, por mais 

drástica que seja a situação. Tanto que a bossa nova se renova há 

cinqüenta anos, mesmo no Brasil.  (Entrevista com Carlos Lira, em 
31/3/2008) 

 

No exemplo (9), Dunga discursa sobre sua experiência no período em que esteve 

à frente da seleção brasileira. A expressão da concessividade se dá por meio de 

construção concessiva intensiva
30

, e o conector por mais que é usado para contrastar 

uma qualidade apresentada no segmento base. Resumindo: qualidade – ambiente 

saudável, alegre, muito bom dentro da seleção; segmento contrastivo – a seleção é 

muito criticada. 

Dessa forma, presume-se que se o ambiente é muito bom, não deveria haver 

críticas. Vale ressaltar, portanto, que a objeção apresentada não modifica o fato 

expresso na oração principal, isto é, as críticas não impedem que o ambiente da seleção 

seja considerado agradável.  

                                                             
30

 “Ao lado destas concessivas comuns empregam-se ainda as concessivas intensivas quando é 

nosso intuito assinalar qualidade ou modalidade qualquer, „consideradas em grau intensivo e 

sem limite.‟ [...] As concessivas intensivas caracterizam-se pelas expressões por mais... que, por 
menos... que, por muito... que, onde se pode dar ainda a eliminação do advérbio mais, menos, 

muito.” (BECHARA, 2010, p. 364) 
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No exemplo (10), a entrevista é com o cantor, compositor e violinista brasileiro 

Carlos Lyra, que fala sobre o início da bossa nova como um surto cultural que, aos 

poucos, foi ganhando forma, conteúdo e até mesmo um lado político e social. No trecho 

em destaque, o entrevistado é o interlocutor e fala sobre uma possível renovação da 

bossa nova após cinquenta anos no Brasil. 

A noção de concessão é expressa pelo conectivo concessivo intensivo não 

gramaticalizado, por mais... que, acrescido do item lexical “drástica” entre seus termos, 

contrastando uma qualidade contida no segmento nuclear: qualidade – possibilidade de 

renovação (renovadora); segmento contrastivo: a situação da bossa nova é muito 

severa, rigorosa, drástica.  

Pode-se dizer que o segmento concessivo expressa uma “falsa causa” 

(ROSÁRIO, 2014, p. 210)
31

, pois o fato de haver possibilidade de renovação deveria 

ser causa suficiente para uma situação “não drástica” da bossa nova, mas isso não se dá 

porque “o arranjo sintático, construído de acordo com as necessidades comunicativas 

do falante, faz com que essa pretensa causa eficiente torne-se, na verdade, uma „falsa 

causa‟, visto que é inoperante.” (ROSÁRIO, 2014, p. 210). O que ocorre, portanto, é 

um reforço da relação de contraposição existente entre as informações (haver 

possibilidade de renovação da bossa nova versus situação drástica da bossa nova).  

 

 

 Mesmo assim – 18 ocorrências (3,45%) 

 

(11) Carlos Eduardo Lins da Silva: Você acompanha hoje no Roda 

Viva a entrevista com o professor Ricardo Brentani, presidente da 
Fundação Antônio Prudente. Professor, o senhor já falou bastante aqui 

sobre prevenção, mas quem não fuma, não bebe, come fibras, come 

legumes e mesmo assim, de repente, aparece com um câncer? Ele 

tem alguma coisa que possa fazer para se prevenir, ou existem alguns 
tipos de câncer que não são detectáveis, simplesmente você está 

vivendo muito bem e, de repente, cai esse raio sobre a sua cabeça? 

Existe esse tipo de câncer também? (Entrevista com Ricardo Brentani, 
em 7/4/2008) 

 

                                                             
31

 Em seu artigo intitulado “Construções concessivas intensivas”, Rosário (2014) apresenta 

investigação científica sobre essas construções na atual sincronia da língua portuguesa. Um dos 

exemplos analisados é representado pelo padrão mesoconstrucional “Por mais [N] que 

[N/pron] Vsubj” e que preenche o primeiro [N] como no exemplo (9). De acordo com o autor, 
este tipo de construção “revela que o segmento concessivo expressa uma „falsa causa‟ para o 

que está escrito no segmento nuclear.” (ROSÁRIO, 2014, p. 210) 
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No exemplo (11), há um trecho da entrevista com Ricardo Brentani, cientista 

especialista em câncer, e o interlocutor nesse momento é o mediador Carlos Eduardo 

Lins da Silva, jornalista pesquisador, que apresenta um questionamento ao entrevistado 

a respeito de pessoas que contraem a doença mesmo mantendo um padrão de vida 

saudável.  

O articulador sintático mesmo assim constitui por si só o segmento concessivo, 

ele resume anaforicamente o pensamento expresso na oração principal e enfatiza a ideia 

concessiva da oração subordinada: uma pessoa não fumar, não beber e ter boa 

alimentação constitui (ou deveria constituir) um obstáculo para o não aparecimento do 

câncer, contudo esta objeção não é impedimento para a realização do fato presente no 

segmento nuclear. 

 

 

 

 Ainda assim – 15 ocorrências (2,87%) 

 

(12) Paulo Markun: Roda Viva entrevista esta noite a escritora e 
crítica literária Beatriz Sarlo, uma das mais influentes intelectuais da 

Argentina. Seus livros não são comuns por aqui, mas ainda assim 

ela é uma das conhecidas ensaístas no meio acadêmico brasileiro. 
Beatriz, a senhora já escreveu sobre a influência da TV e do 

entretenimento de massa na sociedade argentina e o correspondente 

no Brasil do jornal argentino La Nación. Luis Esnal tem uma 

pergunta sobre a responsabilidade dos meios de comunicação, vamos 
ver! (Entrevista com Beatriz Sarlo, em 22/10/2007) 

 

 

 No exemplo (12), a entrevistada é a escritora argentina e crítica cultural Beatriz 

Sarlo, e o entrevistador é o jornalista Paulo Markun, interlocutor no segmento em 

destaque, que apresenta a convidada da noite. 

 Nota-se que, assim como no exemplo anterior, o conectivo ainda assim também 

é usado com função de referenciador anafórico e representa o segmento concessivo. 

Intercalado em uma oração coordenada adversativa, o conector mencionado resume a 

ideia expressa anteriormente e torna enfático o pensamento concessivo.  

 Os segmentos que se contrastam são os seguintes: <Os livros da escritora 

argentina não são muito comuns no Brasil> versus <A escritora argentina é uma das 

conhecidas ensaístas no meio acadêmico brasileiro>. O primeiro segmento representa o 
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obstáculo que impediria a realização do fato expresso no segundo, mas essa refutação é 

rejeitada e o que prevalece é a asserção do segmento nuclear. 

  

 

 

 Sem que - 10 ocorrências (1,91%) 

 

(13) George Soros: Essa é a fraqueza de uma sociedade aberta. A 

sociedade aberta, agora, tornou-se muito vulnerável, porque as 

técnicas de logro foram aprimoradas, como resultado da ciência 

cognitiva. Há meios de se apelar às emoções das pessoas, sem que as 
pessoas tenham consciência disso. E há aqueles que, muito 

conscientemente, sabem usar essas técnicas. Isso deixa o público 

realmente exposto, quase indefeso. Esse é um problema real, é 
claramente visível nos Estados Unidos e é válido em outros lugares 

também. Como lidamos com isso? Isso pode, realmente, solapar a 

sociedade aberta. (Entrevista com George Soros, em 18/06/2007) 

 

No exemplo (13), a entrevista é com George Soros, mega investidor húngaro, 

que defende suas ideias sobre "sociedade aberta". Nesse segmento, a expressão da 

concessividade se dá por meio do uso do conector sem que, que atribui caráter 

contrastivo ao enunciado. 

O pensamento concessivo se instaura de forma evidente: existe a objeção de que 

as pessoas não têm consciência de que são manipuladas e, em contrapartida, a asserção 

de que existem meios de se manipular as emoções das pessoas. Isso implica dizer que o 

fato expresso na oração concessiva não impede e nem modifica a realização do 

acontecimento do segmento base, corroborando a noção da concessividade presente no 

enunciado analisado. 
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 E (concessivo-aditivo) – 8 ocorrências (1,53%) 

 

(14) Adib Jatene: Eu imagino que nos hospitais seja, de alguma forma, 

a mesma coisa. Nós vimos, agora no fim de semana no Espírito Santo, 

o caso de uma mulher grávida que morreu depois de chamar a 
ambulância, não ser atendida. Isso aí se repete Brasil afora, mas, 

seguramente, mais em alguns hospitais e menos em outros. E o 

dinheiro é o mesmo para todos. Como é que é isso, então? É só 

recurso ou tem também que mexer na gestão? (Entrevista com Adib 
Janete, em 03/09/2007) 

 

 

O exemplo (14) é um trecho da entrevista com o ex-ministro da saúde, o 

respeitado cardiologista Adib Jatene. O entrevistado fala da gestão de recursos públicos, 

da CPMF e da quase impossível tarefa de garantir atendimento médico-hospitalar a 

todos os brasileiros.  

O pensamento concessivo, neste caso, está sendo expresso por meio de um dos 

conectores menos prototípicos, uma vez que o conectivo E
32

 é prototipicamente 

coordenativo aditivo, mas em alguns casos, ele pode veicular também matiz semântico 

de concessão, conforme os outros articuladores já mencionados.  

Com relação ao conectivo E, Alárcon (2003, p. 1 apud ROSÁRIO, 2013, p. 30), 

baseando-se em uma pesquisa com advérbios da língua espanhola, afirma que, na 

partícula e, haveria, na verdade, uma categoria central (adição) e extensões não-centrais 

possíveis (adversatividade, concessividade, etc.), todas ligadas ao sentido mais 

prototípico. Dessa forma: 

 

O significado concessivo que emerge do conectivo e pode ser 
explicado por meio de implicaturas. Um dos valores secundários (no 

caso, o de concessividade) pode derivar do significado básico do 

elemento e ser fixado, ou seja, convencionalizado. Parte-se, pois, de 

um significado único, que contextualmente ativa um ou mais 
significados secundários por implicatura. Produz-se, em geral, um 

estado de ambigüidade pragmática, em que tanto o significado 

prototípico aditivo quanto o significado concessivo são acessados. 
Nesse ponto, o contexto comunicativo será o responsável por qual 

faceta do significado será a mais proeminente em cada caso. (cf. 

Cuenca; Hilferty, 1999, p. 170). O novo significado concessivo poderá 
convencionalizar-se, substituindo o anterior – o que consideramos 

pouco provável no caso do e. (ROSÁRIO, 2012, p. 145) 

                                                             
32

 A conjunção aditiva e provém da conjunção latina et que tem origem no advérbio et, 

proveniente do advérbio eti,„além de‟, do indo-europeu. No latim arcaico, et, como advérbio, 

substituía etiam „também‟; posteriormente, passou a ser empregado, ainda no latim, para indicar 
uma cópula, isto é, uma junção de elementos. Com esse sentido, transformou-se em conjunção 

e, como tal, passou ao português e às demais línguas românicas. (BARRETO, 1999, p. 184) 
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Para García (2004a, p. 3814 apud ROSÁRIO, 2013, p. 30), a interpretação 

contrastiva emergiria em algumas situações pelo fato de haver o desencadeamento de 

um processo inferencial produzido pelo contexto linguístico e situacional, que supriria 

as funções habitualmente exercidas pelas conjunções.  

Assim, pode-se perceber que o exemplo (14) permite essa interpretação 

contrastiva, uma vez que poderia ser parafraseado, sem grande prejuízo de sentido, da 

seguinte maneira: “Embora o dinheiro seja o mesmo para todos, há ausência de 

atendimento médico-hospitalar nos hospitais brasileiros.” (interpretação concessiva) ou 

“Há ausência de atendimento médico-hospitalar nos hospitais brasileiros, mas o 

dinheiro é o mesmo para todos.” (interpretação adversativa). Dessa forma, de fato, o 

conectivo e pode carrear o sentido de concessividade. 

Analisando o segmento em questão, pode-se perceber que há a presença de um 

fato inoperante diante de outro fato: “E o dinheiro é o mesmo para todos” é um fato que 

não modifica a realidade descrita no segmento nuclear, que resume justamente a 

precariedade no atendimento médico-hospitalar a todos os brasileiros. Em outras 

palavras, se a verba para os hospitais públicos brasileiros é a mesma, logo não deveria 

haver em hipótese alguma a omissão de socorro a uma paciente grávida que solicitou 

uma ambulância no Espírito Santo e simplesmente não teve seu pedido atendido. 

Com base nos argumentos já arrolados, optou-se por considerar o E como 

aditivo-concessivo, pela possibilidade de substituição por outra partícula concessiva 

como o prototípico embora, e por acarretar, efetivamente, a noção de contra-expectativa 

ou incompatibilidade ao segmento.  
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 Quando (concessivo-temporal) - 6 ocorrências (1,15%) 

 

(15) Jon Hall: Há muito o que o governo pode fazer. E cabe às 

pessoas e às empresas pensar em formas inovadoras de ajudar para se 

chegar ao objetivo de levar informação às pessoas. Houve muita 

crítica ao projeto "Um laptop por criança" [One laptop per child]. E as 
pessoas diziam: "Por que dar um laptop a uma criança quando o que 

elas precisam é de água e comida?" Bem, se você lhes der a 

informação elas podem aprender como ferver a água e matar os 
germes; podem aprender como cultivar os alimentos. Esse é o 

pressuposto do projeto "Um laptop por criança". Acho que o acesso à 

internet é, de fato, o que deveria ser feito e farei o que for possível 

para ajudar nisso. (Entrevista com Jon Hall, em19/10/2009) 

 

 

 O exemplo (15) é um fragmento da entrevista com o presidente da Linux 

International, Jon Hall, conhecido como o “Guru” do software livre. O entrevistado 

discute sobre o dever do governo e da sociedade em geral de adotar formas inovadoras 

para a transmissão de informações às pessoas e comenta as críticas que o projeto “Um 

laptop por criança” recebeu.  

 A expressão da concessividade se manifesta por intermédio de um conectivo 

polifuncional, uma vez que o quando
33

 exprime, prototipicamente, noção semântica de 

temporalidade, mas pode também veicular outro matiz semântico, como o de 

concessão.  

 Segundo Bechara (1954, p. 15 apud ROSÁRIO, 2012, p. 151-152), “as relações 

entre o pensamento concessivo e o temporal se estreitaram pelos contatos deste último 

com a ideia causal e a condicional”. As zonas de interseção entre esses matizes podem 

ter propiciado o deslizamento semântico do quando, originalmente temporal, para 

veicular também o sentido concessivo. 

 No fragmento "Por que dar um laptop a uma criança quando o que elas precisam 

é de água e comida?", o evento do segmento base apresenta-se contrário à expectativa 

criada pelo evento do segmento temporal-concessivo. Existem dois pontos de vista que 

se contrastam e podem ser descritos da seguinte maneira: 1. Crianças precisam de 

                                                             
33

 Quando é o acusativo feminino singular do relativo, quam, adverbializado e somado à 
preposição indo-européia -do que significava „para‟ (Climent 1956:343). O sentido de quando 

era, inicialmente, „para o qual‟ (referindo-se a tempo). No latim, a forma quando já era 

empregada como advérbio interrogativo-indefinido ou conjunção subordinativa que oscilava de 
sentido, aparecendo com sentido temporal, em Plauto, e com sentido causal, em textos de 

Terêncio e Cícero. (BARRETO, 1999, p. 219) 
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laptop. 2. Crianças precisam de água e comida. A hipótese de objeção é que se existem 

crianças passando fome, elas deveriam ganhar água e comida em vez de laptop. 

 Neves (2010, p. 137-138) explica essa relação temporal-concessiva e afirma que 

o oferecimento da objeção é um “efeito dialógico-argumentativo” e no caso das 

construções concessivas com quando, o evento da principal apresenta-se como 

contrário à expectativa criada pelo evento da temporal. 

 

 

 

 Nem que – 6 ocorrências (1,15%) 

 

(16) Mia Couto: Sim, todos os dias, nem que eu tenha que reescrever 

uma simples frase, eu vou sempre ao texto. (Entrevista com Mia 
Couto, em 10/7/2007) 

 

No exemplo (16), o entrevistado é o escritor moçambicano Mia Couto e a 

literatura e a cultura africanas foram objetos desta entrevista. 

No fragmento em destaque, pode-se perceber que há um jogo de contraste entre 

dois segmentos: escrever uma simples frase constitui impedimento para uma pessoa 

sentir necessidade de consultar algum texto, presume-se que seja algo fácil, porém este 

fato expresso no segmento concessivo não altera o conteúdo do restante do enunciado. 

 

 

 

 Mesmo se (concessivo-condicional) – 4 ocorrências (0,76%) 

 

(17) Baltasar Garzón: Portanto, é um precedente. Existem muitos 

mais, mas esse é um precedente claríssimo de que as leis de anistia, 

quando se referem a crimes de lesa-humanidade, não são aplicáveis. 
Portanto, trata-se de um argumento. O segundo argumento é que, 

mesmo se fossem aplicáveis, sendo o delito de caráter permanente, 

que continua sendo cometido, continua ocorrendo após a lei de 

anistia. (Entrevista com Baltasar Garzón, em 21/10/2008) 
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 No exemplo (17), o entrevistado é o juiz espanhol Baltasar Garzón, alvo de 

ameaças de morte, responsável pela prisão do ex-ditador chileno Augusto Pinochet. No 

segmento em destaque, o juiz argumenta sobre as leis de anistia. 

 A noção de concessividade é expressa por um conectivo especial, visto que ele 

apresenta uma simbiose entre dois matizes semânticos: o concessivo e o condicional. 

Neste caso, o conectivo mesmo se apresenta-se em caráter hipotético, a contra-

expectativa fica no campo das possibilidades e da incerteza sobre a ocorrência ou não 

da proposição principal, o que se reforça com a presença do verbo no imperfeito do 

subjuntivo. 

 O pensamento concessivo-condicional do exemplo (17) pode ser resumido 

assim: tem-se como verdadeiro o conteúdo do segmento nuclear <as leis de anistia não 

são aplicáveis e o delito de caráter permanente continua sendo cometido>; e como 

hipotético (verdadeiro ou falso), o conteúdo da oração concessiva-condicional <as leis 

de anistia podem ser aplicáveis ou não>. Por fim, independentemente da realização ou 

não do fato expresso no segmento concessivo, a proposição principal não se altera. 

 

 

 Apesar de que – 4 ocorrências (0,76%) 

 

(18) Rafael Garcia: A senhora acha que, então, a partir de um 

determinado momento no futuro, vai chegar uma hora em que os 
cientistas vão poder dizer: “Não precisamos mais de células-tronco de 

embriões, é o fim da polêmica!”? 

Mayana Zatz: Eu acho que sim. Apesar de que a gente ainda vai ter 
muito que aprender com as células-tronco embrionárias, não só com a 

terapia celular. Por exemplo, eu estou muito interessada em obter as 

células-tronco embrionárias com mutações que causam algumas 

doenças. (Entrevista com Mayana Zatz, em 4/12/2006) 

 

 

No exemplo (18), a entrevista é com a geneticista Mayana Zatz, que está à frente 

da Pró-Reitoria de Pesquisas da Universidade de São Paulo e tem como uma de suas 

metas a criação de leis de incentivo à pesquisa. No fragmento acima, para fins de 

entendimento do contexto em questão, foram selecionadas as falas de um dos 

convidados, o jornalista Rafael Garcia, e da geneticista entrevistada.  

O pensamento concessivo é expresso por um conectivo que apresenta uma 

característica formal diferente: é o prototípico apesar de acrescido da conjunção 
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integrante que
34

, que consiste na variante apesar de que. Este uso é mais comum de ser 

encontrado em textos que se configuram em linguagem oral, conforme afirma Barreto 

(1999). 

Pode-se perceber que a oração encabeçada pelo conector apesar de que 

estabelece relação de contraste com a matriz: como segmento nuclear, tem-se que 

futuramente os cientistas não precisarão mais das células troncos de embriões; e como 

segmento concessivo, tem-se que os cientistas ainda terão muito o que aprender com as 

células-tronco embrionárias. Conclui-se desta relação contrastiva que o fato expresso 

pela oração concessiva constitui um dado irrelevante, pois o conteúdo do restante do 

enunciado não se modifica. 

 

 

 Apesar que – 3 ocorrências (0,57%) 

 

(19) José Sérgio Gabrielli: O etanol do mundo hoje é essencialmente 

um etanol químico e farmacêutico. A utilização do etanol como 

combustível é muito limitada, mesmo nos Estados Unidos é muito 

limitada, apesar que os Estados Unidos são o maior produtor de 
etanol do mundo, mas eles têm dificuldades enormes na logística e na 

produção, de colocar o produto ao consumidor final, além do custo 

muito mais elevado nos Estados Unidos. Portanto, Eduardo, não se 
preocupe. Não estamos pretendendo competir com o setor privado. 

(Entrevista com José Sérgio Gabrielli, em 27/3/2007) 

 

 No exemplo (19), o entrevistado é o presidente da Petrobras, José Sérgio 

Gabrielli. Em entrevista, ele discursa sobre a limitação da utilização do etanol como 

combustível.  

 Semelhantemente ao exemplo anterior, o conectivo apesar que também origina-

se do prototípico apesar de, mas neste caso o que ocorre é a omissão da preposição de  e 

o acréscimo do pronome relativo que. Constitui um uso comum em textos orais. 

                                                             
34

 De modo geral, as locuções conjuntivas são formadas com que conjunção integrante. A esse 
respeito, Bechara (2005, p. 324-325) afirma o seguinte: “Também se formam „locuções‟ 

aparentemente especiais quando temos segmentos do tipo logo que, sempre que, ainda que, etc., 

em que aparecem advérbios (que sozinhos podem funcionar como adjunto adverbial) seguidos 

de transpositor relativo que. [...] Assim, se na oração independente Logo saiu de casa, o 
advérbio logo funciona como adjunto adverbial; quando a oração se transpõe a subordinada 

[Logo que saía de casa], encontrou o amigo, exercerá também a função de adjunto adverbial.”  
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 Faz-se notório o jogo de contra-expectativa entre o segmento base e o segmento 

concessivo, com o conector em análise apesar que. As estruturas contrastivas são as 

seguintes: “a utilização do etanol como combustível é muito limitada até nos Estados 

Unidos.” (fato principal); “Apesar de os Estados Unidos serem o maior produtor de 

etanol do mundo” (segmento concessivo). Pode-se dizer, portanto, que o sintagma 

concessivo funciona como dado irrelevante, visto que não altera e nem modifica a 

realização da informação da base.  

 

 

 Por pior que – 2 ocorrências (0,38%) 

 

(20) Lya Luft: Quero que todo mundo escreva páginas, todo mundo 

adore, mas não é disso que vai depender a minha felicidade, a minha 

alegria como escritora. Vai depender, primeiro, da minha sensação, 

assim: por pior que seja, que alguém ache ruim, horroroso, foi o 
melhor que eu pude fazer em cada página, sempre, em todos os meus 

livros. Eu sei que tem livros que você fala: “puxa vida”. E tem outros: 

“até que ficou legal”. Agora, raramente eu releio, mas, eventualmente, 
preciso, para ver alguma coisa. (Entrevista com Lya Luft, em 

5/5/2008) 

 

 

No exemplo (20), a entrevistada é a escritora gaúcha Lya Luft, que fala de suas 

referências literárias, dos dilemas do homem contemporâneo, e conta histórias da vida e 

da ficção. 

No segmento em destaque, a expressão da concessividade se dá por meio da 

construção concessiva intensiva por pior que. De acordo com Bechara (2010, p. 364), 

expressões como esta são usadas quando se tem o intuito de assinalar qualidade ou 

modalidade qualquer, em grau intensivo e sem limites. 

O jogo de contra-expectativa acontece no momento em que a interlocutora 

apresenta um dado real (“[...] foi o melhor que eu pude fazer em cada página, sempre, 

em todos os meus livros.”) que contrasta como argumento de que esse “melhor” pode 

ser também “pior” (“[...] por pior que seja, que alguém ache ruim, horroroso.”). Há, 

portanto, dois segmentos que contrastam entre si, mas o concessivo não altera e nem 

modifica a realização do principal.  
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 Assim mesmo – 1 ocorrência (0,19%) 

 

(21) Norma Couri: Ayaan, por causa do argumento que você fez para 

o filme Submission – Submissão, o realizador Theo Van Gogh foi 

assassinado e no peito dele ficou cravado uma carta dizendo que você 
seria a próxima. Assim mesmo, você continuou com o Submission 2. 

Esse filme foi feito? Como é o roteiro dele? (Entrevista com Ayaan 

Hirsi Ali, em 18/08/2008) 

 

 

No exemplo (21), a entrevistada é a escritora, nascida na Somália, que foi 

ameaçada de morte por fundamentalistas por denunciar as violações dos direitos das 

mulheres muçulmanas africanas, Ayaan Hirsi Ali. 

No trecho em análise, a jornalista Norma Couri, uma das convidadas para o 

programa, é a interlocutora e dirige sua pergunta à entrevistada. Em sua fala, ela faz 

uso do articulador sintático concessivo assim mesmo, que constitui um uso invertido do 

conector mesmo assim já mencionado anteriormente. Trata-se de mais um uso com 

função de referenciador anafórico e que representa o segmento concessivo por si só, 

resumindo anaforicamente o pensamento expresso na oração principal e enfatizando a 

ideia concessiva da oração subordinada. 

 No exemplo acima, a partícula assim mesmo retoma toda a objeção apresentada 

anteriormente, isto é, o fato de a entrevistada ter sido ameaçada de morte por causa do 

primeiro filme Submission, porém este é um dado que se torna irrelevante, visto que não 

impede a realização do Submission 2, ou seja, a efetivação do fato expresso no 

segmento nuclear.   
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4.4 Posição das orações concessivas conectivas 

 

Nesta seção, será feita a análise da posição das orações concessivas conectivas 

em relação à oração nuclear, e a investigação dos motivos pelos quais há a preferência 

de uma ordem em relação à outra, por parte do falante/ escritor da língua. No corpus 

analisado, foram encontradas orações concessivas em três posições em relação à oração 

nuclear: antepostas, intercaladas e pospostas. Os resultados estão expostos na tabela 4 e 

no gráfico 2 a seguir. 

 

Tabela 4: Posição das orações concessivas conectivas 

CONECTIVOS ANTEPOSTA INTERCALADA POSPOSTA TOTAL 

Mesmo 25 63 31 119 

Apesar de 16 59 33 108 

Embora 10 38 27 71 

Mas que 0 19 36 55 

Mesmo que 7 14 15 36 

Ainda que 10 13 9 32 

Por mais que 3 8 7 18 

Mesmo assim 0 13 5 18 

Ainda assim 0 15 0 15 

Sem que 0 2 8 10 

E 0 2 6 8 

Quando  0 3 3 6 

Nem que 0 4 2 6 

Mesmo se 0 2 2 4 

Apesar que 0 3 0 3 

Apesar de que 0 3 1 4 

Por pior que 1 1 0 2 

Assim mesmo 1 0 0 1 

TOTAL 73 263 185 520 
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Gráfico 2: Posição das orações concessivas conectivas 

 

 

 

De acordo com Decat (2001 apud BEZERRA, 2006, p. 72), as orações 

adverbiais caracterizam-se como opções organizacionais, ou de planejamento do 

discurso, ou ainda, opções de uso; portanto refletem a maneira como o falante decide 

transmitir seus argumentos. Em razão disto, é importante investigar a posição que essas 

orações ocupam em relação à nuclear, já que a ordem reflete a estratégia da qual o 

falante dispõe para a organização e coesão de seus discursos.  

A posição da oração deve-se muito mais a fatores discursivos que estruturais. 

Conforme considerações de Decat (2001), devido à sua natureza contrastiva, as 

concessivas geralmente são antepostas, isto é, o locutor anuncia que o argumento 

introduzido por ele será refutado no segmento seguinte.  

Neves (2000) afirma que a ordem das construções concessivas obedece a 

propósitos comunicativos, e diz que o uso da posposição é o mais frequente, pois, 

primeiramente, expressa-se a asserção nuclear, para, posteriormente, expressar-se a 

objeção. Com a concessiva anteposta, primeiramente, refuta-se uma possível objeção do 

interlocutor, depois, faz-se a asseveração, assumindo a concessiva uma posição mais 

tópica, carregando informação já conhecida do interlocutor.  

 

14%

51%

35%
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 Sabe-se que é de grande relevância a posição sintática dos segmentos nas 

construções concessivas, uma vez que, dependendo do lugar em que a concessiva se 

encontre, a expressão da concessividade desempenha um determinado papel no 

discurso. 

 Verifica-se que há um número elevado de segmentos concessivos que ocupam a 

posição intercalada (263 ocorrências/ 51%), que equivale a um pouco mais da metade 

do total de construções concessivas encontras no corpus. Os segmentos concessivos 

pospostos são os segundos de maior ocorrência (185 ocorrências/ 35%). Além disso, 

nota-se que o número de ocorrências de concessivas antepostas é significativamente 

menor que o de intercaladas e pospostas (73 ocorrências/ 14%). 

 Em relação à mobilidade das orações conectivas, pode-se perceber, com base 

nos dados da tabela 4, que há sete conectores que encabeçam orações que ocupam as 

três posições (anteposta, intercalada e posposta), que são: Mesmo, apesar de, embora, 

mesmo que, ainda que, por pior que, muito embora. Estes são, portanto, os conectivos 

concessivos que permitem maior mobilidade às orações, pelo menos no corpus 

investigado. 

 A seguir, serão expostos e analisados exemplos extraídos do corpus dos três 

tipos de ordenação das concessivas conectivas, de maneira a observar como as 

diferentes posições podem influir no papel discursivo das construções. 

 

A) Concessiva conectiva anteposta 

(22) Guido Mantega: Olha, eu acho engraçado, às vezes eu leio os 

jornais, revistas, matérias que começam assim: "Apesar 

da sobrevalorização cambial..." ou "Apesar da brutal carga tributária, 
apesar do juro alto, a economia brasileira vai muito bem". Eu digo: 

"bom, vai ver que é um milagre. Se a carga é muito alta, ela está 

prejudicando a produção?". (Entrevista com Guido Mantega, em 

03/12/2007) 

 

 Neste exemplo, o entrevistado está comentando sobre as reportagens que ele 

costuma encontrar em jornais e revistas e, assim, apresenta a construção concessiva, que 

se encontra entre aspas no trecho em destaque. 

 O segmento concessivo vem anteposto ao segmento núcleo, sua função é de 

“guia”, pois orienta o interlocutor para o que será dito posteriormente. Nota-se que a 

objeção é antecipada, algo apresenta “sobrevalorização cambial”, “carga tributária”, 
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“juro alto”, o que representa uma caracterização do que aparecerá na oração posterior, 

no caso, a economia brasileira, esta que, por sua vez, vai muito bem, independente dos 

motivos que seriam suficientes para um resultado oposto.  

 

B) Concessiva conectiva intercalada 

 

(23) Paul Leduc: [...] No caso do cinema, as novas tecnologias 

permitiram que surgissem muitos jovens, com equipamento bem 

acessível, que aprendem a manusear, desde que aprendem também a 
usar o telefone, o computador. O volume de produção é feito de 

documentários, coisas bem simples, partindo da nova tecnologia 

digital. A questão volta a se complicar na distribuição. Não existe um 
mecanismo para distribuir esse tipo de volume. Para passar para 

cinema, quando o projeto merece, o custo é alto. A internet, apesar de 

funcionar, ainda é uma espécie de caos: onde achar as coisas, colocar 
as coisas e, sobretudo, comercializar ainda é praticamente impossível. 

(Entrevista com Paul Leduc, em 19/11/2007) 

 

 

 Neste caso, o segmento concessivo está intercalado, ou seja, ele se encontra no 

meio do segmento nuclear. Uma das características da intercalação de orações é a 

topicalização
35

. Como se pode observar, o sujeito do segmento nuclear é topicalizado, 

dando relevo à expressão tópico “A internet”. 

 Assim sendo, após o termo topicalizado, há a informação que funciona como 

objeção/ obstáculo, representado pelo segmento concessivo, uma vez que, se a internet 

funciona, não deveria ser considerada uma “espécie de caos”. Isso implica dizer que o 

fato expresso na oração concessiva não impede e nem modifica a realização do 

acontecimento do segmento base. 

A oração concessiva intercalada enfatiza a informação da primeira parte da 

oração nuclear, antecipando ainda mais uma possível objeção. Pode-se dizer, portanto, 

que a intercalação da oração concessiva desempenha uma quebra tópica no discurso, 

pondo a informação mais importante em posição de destaque, o que aumenta a carga de 

argumentatividade. 

 

 

 

 

                                                             
35

 Topicalizar é deslocar um termo para o início da frase, em posição de destaque. No processo 

de topicalização, o termo topicalizado mantém um vínculo sintático com o comentário.  
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C) Concessiva conectiva posposta 

 

(25) Paulo Markun: Eu queria colocar uma pergunta de Marcelo de 

Almeida, de São José dos Campos, que mereceria um programa 

inteiro sobre essa questão, eu tenho certeza que o Roda Viva vai voltar 

a abordar esse tema, mas eu acho que não pode deixar passar sem que 
esta questão seja comentada, ainda que telegraficamente pelos 

participantes. (Entrevista Debate Aquecimento Global, em 12/2/2007) 

 

 Neste exemplo, o segmento concessivo está posposto ao segmento nuclear. Em 

uma primeira instância, a asserção nuclear se expressa – há uma questão que não pode 

deixar de ser comentada – e, posteriormente, expressa-se a objeção – ainda que ela seja 

abordada telegraficamente pelos participantes.  

 A posposição da oração concessiva tem como objetivo apresentar uma 

informação colocada como adendo, como um complemento.  

 Conclui-se, portanto, com a análise das posições das concessivas conectivas que 

a ordem preferencial no corpus investigado é a da intercalação, ordem esta que 

apresentou maior prototipicidade nas entrevistas analisadas e que representa a estratégia 

preferencial de exposição de argumentos por parte dos entrevistados e entrevistadores. 

 O próximo e último capítulo é o de considerações finais, no qual serão reunidos 

os principais pontos desta dissertação.  

 

 



 
 

98 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS       

 

A fim de verificar se os objetivos propostos no início deste trabalho foram 

alcançados, faz-se necessária uma síntese das descobertas e constatações obtidas ao 

longo da pesquisa. 

Por meio deste estudo de orientação funcionalista sobre o uso de articuladores 

sintáticos concessivos, em textos orais do domínio jornalístico, pretendeu-se demonstrar 

as prováveis diferenças entre o que a gramática prescreve como norma padrão e aquela 

que o falante está realmente empregando. 

A partir da análise do corpus, buscou-se comprovar de maneira rigorosamente 

científica se se configuram acréscimos significativos ao acervo de articuladores 

sintáticos que expressam a concessividade ou se o elenco registrado nas gramáticas se 

mantém, pelo menos no que concerne ao gênero textual pesquisado, que se pode 

considerar representante da língua padrão oral.  

Antes da exposição das descobertas e resultados alcançados, faz-se necessário 

retornar aos capítulos 1, 2, e 3 desta dissertação, que abordam respectivamente o 

tratamento atribuído à concessividade pelas gramáticas normativas e estudos 

descritivistas, a fundamentação teórica e a metodologia adotada para o desenvolvimento 

da pesquisa apresentada. 

A respeito do objeto de estudo, foi possível verificar – a partir da análise das 

obras teóricas – que a literatura linguística da língua portuguesa apresenta diferentes 

definições para a concessão. Embora haja algumas divergências entre os autores, devido 

às diferentes abordagens de análise, algumas mais voltadas para a sintaxe e outras de 

viés mais semântico e/ ou pragmático, não há grandes contradições entre os mesmos. 

Observou-se, também, que a maioria dos gramáticos aproxima as concessivas 

das adversativas, visto que ambas estão em um mesmo campo, o contrastivo. Além 

disso, alguns estudiosos discutem as relações existentes entre as construções 

concessivas e as construções causais e condicionais. Neves (2000), por exemplo, afirma 

que os três tipos de construções implicam uma conexão causal em sentido amplo, isto é, 

nas causais, a relação de causa é afirmada entre os segmentos; nas concessivas, essa 

relação é negada; e nas condicionais, a relação causal é hipotetizada entre as orações.  

No que se refere à fundamentação teórica que dá embasamento a esta pesquisa, 

considerou-se relevante abordar aspectos que dizem respeito à teoria funcionalista, 

desde a sua origem, apresentando suas principais vertentes e alguns conceitos e 



 
 

99 
 

princípios que com ela mantêm relação, como, por exemplo, a diferença entre as teorias 

formalista e funcionalista, os tipos de funcionalismo existentes, a vertente norte-

americana, e a gramática funcional. 

No capítulo de metodologia, foi feita a caracterização do corpus, com a 

explicação de todos os procedimentos metodológicos, além da discussão de alguns 

conceitos como gênero e tipo textuais que caracterizam os textos orais das entrevistas 

jornalísticas; a relação entre concessividade e argumentação; língua falada e língua 

escrita; e discurso formal e informal. 

Com relação ao corpus propriamente dito, a análise de 70 entrevistas do 

Programa Roda Viva, selecionadas do site do FAPESP – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo – compreendendo os anos de 2009 a 2006, em ordem 

decrescente, possibilitou uma observação mais aprofundada de como a concessividade 

se expressa na língua oral em uso e, ao mesmo tempo, foi possível verificar uma forte 

ligação entre a concessividade e a argumentatividade, visto que as construções 

concessivas surgem nas entrevistas como estratégias de convencimento e persuasão 

utilizadas pelos entrevistados e entrevistadores na contestação dos seus argumentos. 

Hipotetizou-se o fato de haver novos articuladores sintáticos concessivos em uso 

efetivo na língua, que não se encontram descritos como tal nas gramáticas do português. 

Assim sendo, esta pesquisa objetivou investigar como a concessividade tem se 

expressado na língua oral da atualidade, verificando alguns aspectos, dentre eles: (i) a 

frequência de ocorrência dos conectores concessivos no corpus; (ii) os conectores 

efetivamente em uso na língua oral; (iii) os conectores que estão aparentemente caindo 

em desuso, isto é, os de nenhuma frequência no corpus; (iv) novas construções 

veiculando a noção de concessividade. 

Em relação à questão (i), vale enfatizar que o conector de maior frequência no 

corpus foi mesmo, somando um número de 119 ocorrências (22,84%). Este conectivo 

não é reconhecido por nenhuma gramática como conjunção concessiva, ele é 

tradicionalmente classificado como advérbio, preposição acidental e, até mesmo, 

palavra denotativa de inclusão. Seguindo a ordem de maior frequência, apesar de 

apresentou 108 ocorrências (21%). O prototípico embora ficou em terceiro lugar na 

frequência de ocorrências, com quase 14% em sua totalidade. 

Em se tratando do aspecto (ii), pode-se dizer que os conectores concessivos que 

se encontram efetivamente em uso na língua totalizam 13 tipos. Considerou-se para esta 

análise os dados do quadro 5, que representa o acervo de conectores concessivos de 
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acordo com os principais gramáticos e obras da língua portuguesa. Todos os conectores 

que se encontram descritos neste acervo e que apresentaram ocorrências no corpus 

investigado são os que podem ser considerados efetivamente em uso na língua. São 

eles: embora, mesmo que, mesmo se, apesar que, apesar de, apesar de que, mas que, 

por mais que, nem que, sem que, por pior que, muito embora, ainda que.  

A respeito da questão (iii), os conectores que estão aparentemente caindo em 

desuso na língua oral totalizam 33 tipos, dentre os quais estão se bem que, posto que, 

não obstante, entre outros. O que se verificou, porém – a partir de uma análise 

comparativa entre Salgado (2007) e Rosário (2012) – é que o gênero textual é um dos 

principais fatores de influência para a constituição do acervo de conectores utilizados 

por falantes ou escritores da língua, visto que certos conectivos são peculiares a 

determinados gêneros textuais, como por exemplo, a locução não obstante, que é mais 

prototípica em discursos jurídicos. 

Para o aspecto (iv), concluiu-se que são 6 as construções concessivas não 

descritas nas gramáticas e, portanto, consideradas para esta pesquisa como novos 

articuladores sintáticos concessivos. Observou-se que os conectores e, quando, ainda 

assim, mesmo assim, assim mesmo e mesmo não integram o atual quadro dos conectores 

prototipicamente concessivos.  

Além deste levantamento das inovações no quadro das conjunções concessivas 

das gramáticas tradicionais, considerou-se importante verificar a posição das orações 

concessivas conectivas, observando a ordem de maior preferência, que foi a 

intercalação, com 263 ocorrências (51%).  

Assim sendo, pode-se dizer que há conectores veiculando noção semântica de 

concessão na atual língua em uso, mas que ainda não são reconhecidos pelas gramáticas 

do português. Os objetivos foram alcançados de acordo com a natureza deste trabalho, 

de forma a representar uma contribuição para os atuais estudos no âmbito da expressão 

da concessividade e da descrição linguística. 

Por fim, enfatiza-se a importância da continuidade desta pesquisa, bem como a 

necessidade de realização de outros estudos que se possam somar a este, de maneira que 

se torne atualizada a descrição dos conectores concessivos.  
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