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O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de estudo que realizamos sobre o uso dos
sinais de pontuação em estruturas coordenadas do português brasileiro as quais envolvem o uso
de conjunções. Mais precisamente, propusemo-nos conhecer os sinais de pontuação empregados
entre o termo coordenado portador de conjunção e o termo que o antecede (que pode também
portar uma conjunção ou parte de uma). Tínhamos em vista as estruturas que, da perspectiva da
gramática tradicional — a qual, em princípio, delimitou nosso objeto —, são constituídas por
unidades morfossintáticas inferiores à oração e pelas orações chamadas coordenadas sindéticas.
No primeiro caso, temos os termos tradicionalmente designados como compostos, cujos
elementos são unidos por um número reduzido de conjunções em relação àquele que pode unir
orações: principalmente as conjunções “e”, “ou” e “nem”. Quanto às orações, constituem, na
gramática tradicional, cinco tipos — aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e
explicativas —, que se distinguem pelas conjunções por meio das quais estabelecem a relação de
coordenação. Cunha e Cintra (1985: 566-567), por exemplo, referem-se às conjunções aditivas
“e” e “nem”; às adversativas “mas”, “porém”, “todavia”, “contudo”, “no entanto” e “entretanto”;
às alternativas “ou” (que se pode repetir), “ora”, “quer”, “seja” e “nem” (que sempre se repetem);
às conclusivas “logo”, “pois”, “portanto”, “por conseguinte”, “por isso” e “assim”; e às
explicativas “que”, “porque”, “pois”, “porquanto”.

Entre as orações elencadas pela gramática tradicional, as explicativas constituem um
problema particular, considerando-se a dificuldade de diferenciá-las das orações que essa mesma
gramática denomina subordinadas adverbiais causais. Com efeito, as noções de coordenação e de
subordinação não são, nesse caso, suficientes para se distinguirem essas orações, além do fato de
todas as conjunções que introduzem as coordenadas explicativas serem igualmente características
das subordinadas adverbiais causais. Desse modo, as orações explicativas exigiram de nós um
estudo à parte, em que contemplamos também as adverbiais causais. Não divulgamos aqui os
resultados desse estudo. Restringimo-nos, portanto, às coordenadas aditivas, alternativas,
adversativas e conclusivas.

Em relação aos sinais de pontuação, Cegalla (2002: 393) afirma que estas finalidades
motivam seu emprego: “1) assinalar as pausas e as inflexões da voz (a entoação) na leitura; 2)
separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas; 3) esclarecer o sentido da frase,
afastando qualquer ambigüidade”. Esse conjunto de finalidades, que não se refere a nenhuma
construção em particular, é quase completo no que diz respeito à caracterização da visão sobre a
pontuação que predomina entre os estudiosos tradicionais, devendo-se acrescentar a ele apenas o
propósito sintático. Catach (1994), citada por Bechara (1999), evidencia esse propósito:

[...] entendemos por pontuação um “sistema de reforço da escrita,
constituído de sinais sintáticos, destinados a organizar as relações e a
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proporção das partes do discurso e das pausas orais e escritas. Estes sinais
também participam de todas as funções da sintaxe, gramaticais,
entonacionais e semânticas”. (Catach 19941 apud Bechara 1999: 604)

Um dos problemas que verificamos nas explicações tradicionais para o uso dos sinais de
pontuação é o fato de não evidenciarem o vínculo que haveria entre os critérios que as
fundamentam. Veja-se, por exemplo, que cada uma das finalidades apontadas por Cegalla (2002)
implica um critério diferente de emprego dos sinais de pontuação: respectivamente, fonológico,
textual-discursivo e semântico. Em nenhum momento, contudo, o gramático procura esclarecer a
relação que haveria entre eles, de modo que possíveis indagações sobre sobreposições,
prioridades, hierarquias ou influências mútuas ficam sem resposta. Bechara (1999), por seu turno,
sugere uma associação entre motivações sintáticas, discursivas, semânticas e fonológicas.
Todavia, o gramático não evidencia essa associação, apenas postula uma sintaxe capaz de
subsumir funções que não seriam próprias do componente sintático da linguagem verbal (funções
“gramaticais, entonacionais e semânticas”). Precisamos nos lembrar aqui de que a gramática
tradicional não constitui um quadro teórico capaz de articular as diferentes dimensões da
linguagem. É justamente este o motivo por que propomos uma compreensão da pontuação que se
coloque sob outra perspectiva teórica.

O estudo que apresentamos aqui se baseia no pressuposto de que deve haver uma
motivação geral para os diversos usos dos sinais de pontuação e de que essa motivação é textual.
Acreditamos, por um lado, que é possível estabelecer princípios de emprego da pontuação que
possam constituir um quadro teórico coerente e com poder de generalização. Desse modo,
estamos não só questionando o apelo a critérios que não se articulam uns aos outros, mas também
o excesso de regras a que recorre a gramática tradicional, principalmente quando trata da vírgula.
Entendemos, por outro lado, que não há razões para se usarem os sinais de pontuação no texto
escrito que não sejam textuais. Assim, questionamos, antes de mais nada, a forte crença
produzida pela gramática tradicional de que o uso dos sinais de pontuação no português brasileiro
tem motivações principalmente sintáticas. Com efeito, não vemos por que seria necessário
assinalar na superfície do texto determinadas unidades sintáticas. Se às vezes parece que o
fazemos é porque, conforme mostram as teorias funcionalistas, o mesmo segmento de uma
oração pode ser interpretado de diferentes perspectivas.

Propusemo-nos estudar as estruturas coordenadas em função do seu emprego no texto,
considerando como contribuem para sua organização e desenvolvimento. Sabemos que o
conjunto de estruturas que focalizamos não condiz com o quadro da gramática funcional.
Estabelecido de acordo com o ponto de vista da tradição, ele inclui construções muito diferentes
umas das outras, inclusive construções que as teorias linguísticas podem não reconhecer como
coordenadas. Delimitamos, assim, um universo heterogêneo. Não se trata, todavia, de um escolha
inadvertida, mas almejada pelo que ela implica em termos de comparação, permitindo-nos
observar a participação dos sinais de pontuação na constituição desse universo.

Nossa investigação valeu-se de um corpus formado por artigos extraídos aleatoriamente
de dois periódicos de grande circulação no Brasil, que podem ser tomados como referência de
emprego de escrita culta: a revista Veja e o jornal Folha de S. Paulo. Fizemos um levantamento
de 569 construções tradicionalmente denominadas coordenadas em 40 artigos do jornal Folha de
S. Paulo e de 579 dessas construções em 22 artigos da revista Veja. Submetemos esses dados a

1 CATACH, Nina. 1994. La pontuaction, Paris, PUF.
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um exame qualitativo e a um exame estatístico, usando, no último caso, o programa eletrônico
Minitab 16. Entre os resultados obtidos, figura, em primeiro lugar, a ocorrência de construções
coordenadas em conformidade com as conjunções que as caracterizam. A tabela a seguir mostra
essa ocorrência:

TABELA 1
Ocorrência de conjunções conforme o veículo

VEÍCULO
TOTAL

FOLHA DE S. PAULO VEJA

CONJUNÇÃO No % No % No %

E 417 73.286 431 74.439 848 73.868

OU 46 8.084 39 6.736 85 7.404

NEM 3 0.527 6 1.036 9 0.784

MAS 61 10.721 58 10.017 119 10.366

CORRELAÇÃO* 8 1.406 12 2.073 20 1.742

ASSIM 1 0.176 1 0.173 2 0.174

COM ISSO 3 0.527 1 0.173 4 0.348

CONTUDO 2 0.351 0 0.000 2 0.174

NÃO OBSTANTE 1 0.176 0 0.000 1 0.087

POIS** 1 0.176 1 0.173 2 0.174

POR ISSO 2 0.351 3 0.518 5 0.436

PORÉM 10 1.757 14 2.418 24 2.091

ENTÃO 1 0.176 2 0.345 3 0.261

ENTRETANTO 3 0.527 1 0.173 4 0.348

NO ENTANTO 5 0.879 5 0.864 10 0.871

PORTANTO 1 0.176 2 0.345 3 0.261

E NÃO 0 0.000 2 0.345 2 0.174

BEM COMO 2 0.351 0 0.000 2 0.174

DAÍ 2 0.351 1 0.173 3 0.261

TOTAL 569 49.56 579 50.44 1148 100

* Incluíram-se entre os conectores correlativos aqueles que se distribuem entre os dois termos de uma construção coordenada, como, por exemplo,
ou... ou; tanto... quanto; não apenas... mas.
**Considerou-se apenas o conector pois que ocorre no interior de uma oração, ou seja, aquele que tem um valor conclusivo.

É notável aqui, por um lado, o fato de o jornal Folha de S. Paulo e a revista Veja
apresentarem números muito próximos no que diz respeito à ocorrência de cada uma das
conjunções elencadas, de modo que, apesar de termos examinado apenas esses dois veículos,
temos a indicação de um padrão de emprego de conjunções na instância jornalística. A
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observação de outras variáveis vai, ao longo de nossa investigação, evidenciar mais semelhanças,
corroborando a ideia de um padrão. Por outro lado, destaca-se a ocorrência da conjunção “e”, que
corresponde a 73,286% dos dados extraídos da Folha de S. Paulo e a 74, 439% dos dados
extraídos da revista Veja. À ocorrência de “e” seguem-se as ocorrências de “mas” (10,721% e
10,017%), “ou” (8,084% e 6,736%) e “porém” (1,757% e 2,418%). A frequência baixa das
demais conjunções, eminentemente lógicas em sua maioria, é esperada em textos jornalísticos,
nos quais prevalece a narração. Todavia, como mostraremos mais adiante, podemos reunir grande
parte dessas conjunções em um grupo relativamente homogêneo, que nos fornece indicações
importantes acerca dos sinais de pontuação.

Associando a variável pontuação às conjunções elencadas na Tabela 1, encontramos três
padrões distintos, que examinamos a seguir.

1. Padrão I: conjunção aditiva ou alternativa/ausência de sinal de pontuação

Nosso primeiro padrão inclui termos unidos pelas conjunções aditivas “e” e “nem” e pela
conjunção alternativa “ou”, as quais, na grande maioria das ocorrências verificadas, excluem o
uso de qualquer sinal de pontuação: entre os dados com “e” da Folha de S. Paulo e da revista
Veja, 91,13% e 86,31%, respectivamente, excluem sinal de pontuação; entre os dados com
“nem”, 66,67% e 83,33%, respectivamente; entre os dados com “ou”, 86,96% e 87,18%,
respectivamente. A tabela a seguir mostra esses números:

TABELA 2
Relação entre presença de pontuação e conjunções aditivas e alternativas, conforme o veículo

PONTUAÇÃO
TOTAL

PRESENÇA AUSÊNCIA

VEÍCULO CONJUNÇÃO No % No % No %

FOLHA DE S. PAULO E 37 8.87 380 91.13 417 100

NEM 1 33.33 2 66.67 3 100

OU 6 13.04 40 86.96 46 100

VEJA E 59 13.69 372 86.31 431 100

NEM 1 16.67 5 83.33 6 100

OU 5 12.82 34 87.18 39 100

TOTAL 109 11.57 833 88.43 942 100

É certo que não alcançamos um número significativo de ocorrências com o conector
“nem” (apenas 3 na Folha de S. Paulo e apenas 6 na revista Veja), mas, além de essas ocorrências
sugerirem uma preferência pela ausência de sinal de pontuação, consideramos, para sua inclusão
no Padrão I, o fato de “nem” ter natureza semelhante à de “e”.

A conjunções que figuram na Tabela 2 têm em comum a característica de poderem ligar
unidades morfossintáticas de qualquer natureza, operando, de um modo geral, até o nível da
oração. Isso significa que por meio dessas conjunções se estabelece uma relação de caráter mais
nitidamente sintático do que com a maioria das expressões relacionadas na Tabela 1, as quais, em
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sua maior parte, ligam orações e segmentos linguísticos maiores que a oração. Todavia, a
característica mais relevante para explicar o fato de as coordenadas com “e”, “nem” e “ou”
normalmente excluírem qualquer sinal de pontuação é o paralelismo que elas implicam, não
apenas morfossintático, mas também semântico e textual. Considerem-se, por exemplo, os
seguintes dados de coordenação que envolve a conjunção “e”:

1. Disso resultam exames mais nítidos e detalhados. (Veja, 4 ago. 2010, p.90, grifamos)

2. Contando com a cumplicidade e a falta de fiscalização da Sema, os engenheiros adulteravam os dados de forma a autorizar
o corte de uma quantidade maior de árvores do que a que seria permitida por lei. (Veja, 2 jun. 2010, p. 82, grifamos)

3. A participação de Drummond foi decisiva, por exemplo, para que Graciliano Ramos arranjasse emprego de inspetor de
escolas e para que João Cabral de Melo Neto ingressasse numa alçada administrativa. (Veja, 7 jul. 2010, p. 104, grifamos)

4. Segundo eles, as novas camisetas melhoram a aerodinâmica e dificultam o agarra-agarra de camisa pelos adversários. (Veja,
30 jun. 2010, p. 108, grifamos)

Nessas frases, coordenam-se, respectivamente, sintagmas adjetivos, sintagmas nominais,
sintagmas preposicionais (a que se subordinam orações) e orações. O fato de que as unidades em
relação de coordenação constituem sempre o mesmo tipo de sintagma define o paralelismo
morfossintático. Se, no entanto, examinamos essas frases do ponto de vista semântico, podemos
dizer que nelas “coordenam-se”, respectivamente, qualidades vantajosas dos exames referidos;
comportamentos condenáveis da Sema; conquistas positivas de dois escritores brasileiros
famosos; e dois fatos vantajosos relativos às camisetas mencionadas. Há, desse modo, também
um nítido paralelismo semântico entre as unidades coordenadas. Esse paralelismo é esperado,
pois nos parece óbvio que só se põem em relação de adição ou de alternância fatos, qualidades,
objetos que se aproximam com respeito ao sentido que vão assumir no contexto em que são
referidos. Quanto ao paralelismo textual, podemos dizer que os termos coordenados têm, nos
fragmentos acima, o mesmo peso informativo, ou seja, são elementos que exercem função
equivalente no que diz respeito à organização tópica do texto. Comparem-se, por exemplo, os
fragmentos (1) e (2), repetidos abaixo como (5) e (6) e acrescidos de segmentos do seu entorno
que evidenciam sua participação na organização tópica do texto em que ocorrem:

5. [...] Disso resultam exames mais nítidos e detalhados.
Esses notáveis avanços científicos permitem proezas como descobrir a causa da morte do faraó egípcio Tutancâmon. [...]
(Veja, 4 ago. 2010, p.90, grifamos)

6. [...] A situação fez com que o instituto perdesse o controle fiscalizatório da extração de madeira no estado, responsabilidade
que passou para a Sema, criada em 2006 para esse fim. A corrupção, longe de acabar, só mudou de endereço.
[...] Contando com a cumplicidade e a falta de fiscalização da Sema, os engenheiros adulteravam os dados de forma a
autorizar o corte de uma quantidade maior de árvores do que a que seria permitida por lei. (Veja, 2 jun. 2010, p. 82,
grifamos)

Em (5), os adjetivos “nítidos” e “detalhados” constituem unidades de uma informação
nova, mostrando-se igualmente necessários para o desenvolvimento posterior do texto – os
“exames mais nítidos e detalhados” são os “avanços” referidos na frase subsequente. Em (6), por
sua vez, “a cumplicidade” e “a falta de fiscalização” compõem uma informação dada – a
corrupção do órgão caracterizado por essas expressões já havia sido mencionada no texto. Assim,
essas expressões têm igualmente o papel de ancorar a informação que as segue (“os engenheiros
adulteravam os dados [...]”).

Consideremos também uma situação em que o paralelismo não se cumpre:
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7. A partir de agora, os turistas que visitarem o Museu Galileu, em Florença, encontrarão três relíquias recém-incorporadas ao
acervo. Protegidos por redomas de vidro, repousam três dedos da mão e um dente molar que pertenceram a Galileu, o genial
cientista italiano, morto em 1642. [...] As relíquias de Galileu foram retiradas de seu corpo quando ele foi exumado, um
século depois de sua morte, e transportado para a igreja de Santa Croce, também em Florença. Um dos dedos já pertencia ao
museu. Os outros dois, e o dente, se perderam e só foram achados e identificados no ano passado por um colecionador. [...]
(Veja, 4 ago. 2010, p.88, grifamos)

Nesse trecho de texto, “os outros dois, e o dente” constitui um segmento paralelo dos
pontos de vista sintático e semântico, pois as unidades que nele se coordenam são ambas
sintagmas nominais e referem-se ambas a partes do corpo de Galileu. Todavia, da perspectiva do
texto o sintagma “os outros dois” é o tema da oração em que se encontra, em relação
complementar com o tema da oração anterior (“um dos dedos”), enquanto “o dente” ocupa um
lugar secundário, um segundo plano adequado a um conteúdo trazido como lembrança
conveniente. Essa diferença de planos é criada pelas vírgulas que separam “e o dente” no interior
da oração “Os outros dois, e o dente, se perderam [...]”. Impede-se, assim, que “e o dente”
participe diretamente do tema, garantindo-se que a continuidade textual se realize da forma
pretendida.

Vejamos ainda o exemplo abaixo, em que o sinal usado foi o ponto-final:

8. No exercício do cargo, era ele o responsável pelo fornecimento de licenças para exploração de madeira. Ocorre que Migliari
é também dono de uma grande madeireira – o que significa que ganhava dinheiro vendendo árvores cujo corte dependia da
sua própria aprovação. Quando se trata de criar mecanismos de prevenção para evitar a derrubada das matas, o estado do
Mato grosso leva 10 em criatividade. E zero em honestidade. (Veja, 2 jun. 2010, p. 83, grifamos)

Temos aqui o final de um artigo sobre a extração ilegal de madeira no estado brasileiro de
Mato Grosso. Nele, o narrador assume uma atitude crítica, de quem reprova e denuncia. Esse
contexto é fundamental para entendermos a coordenação “10 em criatividade. E zero em
honestidade”. Verifica-se, em uma leitura mais imediata, literal, uma quebra de paralelismo
semântico: embora nas duas unidades que compõem a coordenação atribua-se uma nota a uma
qualidade ao estado de Mato Grosso, a primeira expressa um resultado positivo e a segunda um
resultado negativo. Essa oposição, em si, nos permitiria entender o “e” que une as unidades
coordenadas como um “mas”. Todavia, “10 em criatividade” não é efetivamente um elogio, mas
uma ironia relativa ao que se é capaz de fazer para contornar o aparato legal contra a extração de
madeira. Assim, “10 em criatividade” não se opõe a “zero em honestidade”. A diferença entre
essas unidades está no fato de que uma é uma ironia e a outra é o conteúdo que contribui para
revelá-la, que deve constar no texto como palavra final, conclusiva, como voz que deve
prevalecer — daí o uso de ponto-final. Assim, do ponto de vista sintático “e” está adicionando
unidades equivalentes, mas, do ponto de vista do texto, ele está sobrepondo argumentos.

O exame quantitativo e qualitativo de nossos dados mostra que o paralelismo sintático,
condição estrutural da coordenação, ao lado da semântica dos conectivos “e”, “nem” e “ou”,
implica, como princípio, o paralelismo textual e a ausência de sinal de pontuação. Todavia, esse
paralelismo pode ser rompido por exigências específicas do texto que se está construindo, o que
vai resultar no emprego de um sinal.

Um fator que, em um primeiro momento, pode parecer pôr em questão a relevância do
paralelismo textual para o uso de pontuação é a mudança de sujeito na coordenação entre orações
realizada pelo conector “e”. Trata-se de uma situação em que alguns gramáticos tradicionais
recomendam o emprego de vírgula. Com efeito, podemos dizer que esse é o motivo pelo qual se
usa esse sinal de pontuação em alguns dos dados que examinamos. Todavia, chama mais a
atenção em nossa investigação o fato de uma parte significativa dos autores dos textos
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examinados desobedecerem à prescrição. A tabela abaixo mostra que é quase equivalente o
número de dados de emprego de vírgula e de ausência de pontuação quando há mudança de
sujeito, com uma pequena vantagem da ausência:

TABELA 3
Relação entre tipo de pontuação e mudança de sujeito em construções com “e”

PONTUAÇÃO

TOTAL
PONTO E
VÍGULA

PONTO-
FINAL

TRAVESSÃO VÍRGULA AUSÊNCIA

MUDANÇA DE
SUJEITO

No % No % No % No % No % No %

SIM 3 4.62 15 23.08 1 1.54 21 32.31 25 38.46 65 100

NÃO 0 0.00 12 5.94 9 4.46 12 5.94 169 83.66 202 100

?* 0 0.00 0 0.00 1 100 0 0.00 0 0.00 1 100

TOTAL 3 1.12 27 10.07 11 4.10 33 12.31 194 72.39 268 100

* Construção truncada, em que não é possível verificar se houve mudança de sujeito.

Associamos aqui todos os dados de coordenação de orações com conectivo “e” do jornal
Folha de S. Paulo e da revista Veja. Observamos que, entre os casos de mudança de sujeito, o
emprego de vírgula corresponde a 32,31% e a ausência de sinal de pontuação corresponde a
38,46%. O último número pode parecer menos significativo quando consideramos todos os sinais
de pontuação juntos, o que leva à contraposição entre ausência de sinal de 38,46% e presença de
sinal de 61,54%. Todavia, devemos considerar que a mudança de sujeito não é necessariamente o
único fator de emprego de pontuação nesses casos, tanto que verificamos a presença de sinais de
pontuação também quando não há essa mudança. Podemos, portanto, manter o princípio do
paralelismo textual como o princípio que determina a preferência pela ausência de sinal de
pontuação com as conjunções “e”, “nem” e “ou”.

O paralelismo textual constitui a base também da compreensão do nosso segundo padrão
de emprego de pontuação com construções coordenadas. Trata-se da coordenação com o
conectivo “mas”, a qual passamos a examinar.

2. Padrão II: conjunção “mas”/presença de vírgula

As coordenadas com mas constituem, sozinhas, um conjunto de dados, o qual tem uma
nítida preferência pela pontuação. Os números concernentes ao jornal Folha de S. Paulo e à
revista Veja são, com relação a essa preferência, muito parecidos, como mostra o quadro a seguir:
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TABELA 4
Sinais de pontuação em construções com “mas”, conforme o veículo

PONTUAÇÃO
TOTAL

PONTO-FINAL TRAVESSÃO VÍRGULA AUSÊNCIA

VEÍCULO No % No % No % No % No %

FOLHA DE S. PAULO 23 37.70 0 0.00 37 60.66 1 1.64 61 100

VEJA 22 37.93 4 6.90 30 51.72 2 3.45 58 100

TOTAL 45 37.82 4 3.36 67 56.30 3 2.52 119 100

A vírgula é o sinal de pontuação mais recorrente com a conjunção “mas”, correspondendo
a 60,66% dos dados do jornal Folha de S. Paulo e a 51,72% dos dados da revista Veja. É também
significativa a ocorrência de ponto-final, que na Folha de S. Paulo corresponde a 37,70% dos
dados e na Veja, a 37,93.  A relevância desses dois sinais de pontuação é uma das características
da conjunção “mas” que a colocam em um lugar intermediário entre as expressões conjuntivas
propriamente ditas, como “e”, “nem” e “ou”, e as expressões responsáveis por estabelecer
vínculos antes textuais do que sintáticos. Ela se aproxima das conjunções coordenativas por
preferir a vírgula, por se posicionar necessariamente no início do termo em que ocorre e por
poder coordenar unidades menores que a oração (embora, nesse caso, com restrições muito
maiores do que as que se verificam com “e”, “nem” e “ou”). Por outro lado, visto que é
significativa a ocorrência de ponto final com termos introduzidos por “mas” e que há a
possibilidade de “mas” se relacionar com segmentos de texto maiores que a oração, essa
expressão aproxima-se também dos conectores textuais, de que “entretanto” e “assim” são
exemplos.

Merece observação aqui a natureza indefinida de “mas” também com respeito ao
paralelismo. Do ponto de vista sintático, verifica-se um paralelismo na coordenação de unidades
inferiores à oração e na coordenação de orações, como nos exemplos abaixo:

9. Não se trata, infelizmente, de um ceticismo saudável em relação às fontes de informação, mas de uma desconfiança
generalizada e estéril. (Folha de S. Paulo, 31 out. 2010, p. A2 grifamos)

10. Ele foi absolvido em primeira instância, mas o MPF recorreu da decisão e o processo continua tramitando no TRF. (Veja, 2
jun. 2010, p. 82, grifamos)

Em (9) e (10), coordenam-se unidades sintáticas equivalentes: respectivamente, sintagmas
preposicionais e orações. Contudo, a própria noção de paralelismo sintático deixa de se aplicar
quando “mas” passa a relacionar segmentos textuais em vez de unidades morfossintáticas. Nesse
caso, não há proporção identificável entre as unidades que se vinculam uma à outra, como
podemos observar no exemplo (11):

11. Fazia alguns anos que se radicara em Paris e dizia sentir-se como um fantasma. Não por acaso, todas as histórias do livro se
passam na capital francesa.
E, expatriados ou não, os personagens também aparecem deslocados da realidade. Todos eles, mesmo a criada Francinet, de
“Os bons Serviços”, guardam certa “qualidade espectral”, uma característica que Cortázar atribuiu ironicamente a si mesmo
naquela conferência cubana.
O dado fantasmagórico percorre o primeiro conto do volume, “Cartas de Mamãe”, em que a dor e a culpa pela morte de um
ente querido ameaçam materializar-se como presença rediviva.
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Mas é em “O Perseguidor”, quase uma novela por causa de sua extensão, que a figura central personifica a idéia do
fantasma ou da morte.
O saxofonista Johnny Carter executa de vez em quando brilhantes improvisações jazzísticas, enquanto  afunda numa
existência atormentada e miserável. (Folha de S. Paulo, 13 nov. 2010, p. E6, grifamos)

Nesse trecho, O segmento introduzido por “mas” (sublinhado) se relaciona com os dois
parágrafos anteriores, que falam do “dado fantasmagórico” na obra ficcional de Cortázar. A
conjunção “mas” liga, assim, oração a parágrafos.

À assimetria sintática, correspondem assimetrias de caráter semântico e textual. Do ponto
de vista semântico, a conjunção “mas” pressupõe sempre uma diferença (oposição, contraste,
quebra de expectativa) entre os termos que associa, independentemente da natureza
morfossintática desses termos. Em (11), a presença da conjunção “mas” se deve a um dado de
exclusividade no conteúdo da oração que se segue a ela em oposição ao conteúdo que a antecede:
a morte é um componente de várias obras de Córtazar, conforme se afirma antes e depois de
“mas”, com a diferença de que apenas em uma, a referida depois, a morte é personificada pelo
protagonista. Quanto à assimetria textual, observamos em (11) que a oração com “mas”
corresponde a um ápice no desenvolvimento do texto: o “dado fantasmagórico” em um
personagem central da narrativa do autor argentino. Essa oração introduz, assim, a informação
visada, aquela a que se quer chegar e a partir da qual o texto passa a se desenvolver.

Consideremos as assimetrias semântica e textual em mais um exemplo:

12. A intenção é boa, mas a nova lei antipalmada levanta uma série de questionamentos de ordem legal e cultural. Em primeiro
lugar, para combater castigos físicos severos, a lei é redundante. O Código Penal e o Código Civil já contêm artigos que
punem os maus-tratos – eles alcançaram, recentemente, a procuradora de Justiça carioca Vera Lúcia Gomes, que agrediu
repetidas vezes, com requintes de crueldade, a menina de 2 anos que estava sob sua guarda [...] A nova lei suscita, ainda, a
questão sobre até que ponto o estado tem o direito de intervir no que passa dentro dos lares. (Veja, 21 jul. 2010, p. 88,
grifamos)

Em (12), a conjunção “mas”, ao estabelecer uma oposição entre dois fatos — a lei é boa
como intenção/a lei é questionável —, introduz aquele fato que se vai passar a desenvolver no
texto: a lei é questionável. Com efeito, em todo o desenvolvimento posterior do trecho aqui
apresentado, levantam-se aqueles que seriam os aspectos problemáticos da lei de que se está
tratando. Desse modo, a oração com “mas” diferencia-se daquela que a precede também com
relação à participação na continuidade tópica.

Concluímos que, embora ainda se verifique paralelismo sintático em estruturas com
“mas”, predomina a ausência de paralelismo — sintático, algumas vezes; semântico e textual,
invariavelmente —, o que explica a presença de sinal de pontuação em quase a totalidade de
nossos dados. Essa ausência de paralelismo também se encontra entre os dados que constituem
nosso último padrão de emprego de sinais de pontuação em construções coordenadas, do qual
passamos a tratar.

3. Padrão III: adjuntos conjuntivos/presença de ponto final

Entre os dados que levantamos, incluem-se nesse padrão as expressões adversativas e
conclusivas “assim”, “com isso”, “contudo”, “daí”, “então”, “entretanto”, “não obstante”, “no
entanto”, “pois” (no interior de uma oração), “por isso”, “porém” e “portanto”. Consideradas
isoladamente, elas têm uma ocorrência muito baixa nos veículos que constituíram nosso corpus,
conforme mostra a Tabela 5:
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TABELA 5
Ocorrência de conjunções adversativas e conclusivas, conforme o veículo

VEÍCULO
TOTAL

FOLHA DE S. PAULO VEJA

CONJUNÇÃO No No No

ASSIM 1 1 2

COM ISSO 3 1 4

CONTUDO 2 0 2

DAÍ 2 1 3

ENTÃO 1 2 3

ENTRETANTO 3 1 4

NÃO OBSTANTE 1 0 1

NO ENTANTO 5 5 10

POIS 1 1 2

POR ISSO 2 3 5

PORÉM 10 14 24

PORTANTO 1 2 3

TOTAL 32 31 63

São mais significativas nesse quadro as ocorrências de “porém” (um total de 24) e de “no
entanto” (um total de dez). Todas as demais expressões ocorrem cinco vezes ou menos,
considerados juntos os dados do jornal Folha de S. Paulo e da revista Veja. Conforme
observamos anteriormente, isso se explica pela instância discursiva que caracteriza nosso corpus
— o fato de trabalharmos com textos jornalísticos, em que o tipo textual narrativo é
predominante, implica a redução da ocorrência de elementos que estabelecem relações de caráter
lógico, típicas dos textos argumentativos. Todavia, desde que se reconheça que se trata de
unidades que se comportam de maneira semelhante, essas palavras podem ser reunidas,
formando-se um grupo cuja ocorrência é numericamente relevante. De fato, conforme Perini
(1995) e Azeredo (2008), elas têm comportamento de advérbio, pois, entre outras características,
podem ocupar diferentes posições no interior da oração em que ocorrem e admitem a co-
ocorrência com as conjunções coordenativas propriamente ditas (“e” e “ou”)2. Azeredo (2008)
classifica-as como adjuntos conjuntivos, denominação que passaremos a usar.

Como mostra a Tabela 5, encontramos 32 ocorrências de adjuntos conjuntivos no jornal
Folha de S. Paulo e 31 na revista Veja, ou seja, um total de 63 dados, o suficiente para os nossos
propósitos de verificar o emprego dos sinais de pontuação com as orações em que eles ocorrem.
Com relação a esse propósito, cabe-nos notar que Azeredo (2008) e Perini (1995) tomam os
adjuntos conjuntivos como elementos que estabelecem relações entre orações, de modo que ainda

2 Poderíamos citar nessa seção de nosso trabalho vários autores na área da Linguística, inclusive com estudos mais
aprofundados sobre os itens examinados. Consideramos Perini (1995) e Azeredo (2008) porque, além de o primeiro
ser já um clássico na introdução do assunto no âmbito da língua portuguesa, ambos consideram esses itens
relativamente às conjunções coordenativas, estabelecendo um diálogo com a tradição. Tal é o diálogo a que visamos
aqui, pois, apesar de toda a crítica dirigida aos estudos tradicionais, a sua codificação das regras de pontuação é ainda
assumida como inquestionável por muitos estudiosos.
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se poderia falar que eles são responsáveis por vínculos de natureza sintática. Veja-se, por
exemplo, a seguinte afirmação de Azeredo (2008: 307, grifamos): “os adjuntos conjuntivos [...]
portanto e logo expressam uma relação diversa de mas, já que introduzem uma oração que
exprime a continuação lógica do raciocínio iniciado com a oração anterior [...]”. Além disso, em
consonância com a ideia de coordenação, os adjuntos conjuntivos implicariam o uso de vírgula
ou de ponto e vírgula. Tal é o que sugere Azeredo (2008), por meio dos exemplos que fornece, e
o que afirma Perini (1995: 145), focalizando sua discussão em “porém”: “orações coordenadas
com porém também aceitam pontuação; mas ao contrário do que acontece com e, a pontuação é
obrigatória; e o ponto e vírgula parece ser a opção mais aceitável.”

Todavia, o que verificamos em nossa investigação contraria as afirmações e sugestões
desses estudiosos. Nossos dados mostram, por um lado, que os adjuntos conjuntivos
frequentemente põem em relação porções de texto maiores do que a oração. Consideremos o
emprego de “porém” neste exemplo:

13. “Todo mundo na faculdade de física adora ‘The Big Bang Theory’, a gente fala ‘bazinga!’ toda hora, pra tudo”, diz Luiza
Maurutto, 19, aluna de física da USP.
“Bazinga!” é a marca registrada de Sheldon Cooper, físico nerd que é personagem dessa série de televisão.
[...]
A admiração pelo personagem e pelo programa de TV, que já vai para a sua quarta temporada nos EUA, tem ao menos dois
grandes motivos.
[...]
O primeiro é que os físicos consideram – e eles se importam tremendamente com isso – que a série é cientificamente
precisa. Os personagens, dizem, não cometem uma única impropriedade, e mesmo as piadas não perdem o rigor científico.
[...]
No caso de “The Big Bang Theory”, o segundo motivo pelo qual os físicos gostam da série é que, afinal, eles têm mesmo
muitos colegas que lembram o Sheldon.
[...]
Os físicos apontam, ainda, mais fatores que agradam nessas séries.
“Os nerds em ‘The big Bang Theory’, por exemplo, são arrogantes o suficiente para estarem por cima. É diferente de
Friends, em que o cientista, o paleontólogo Ross, era um coitado... embora ele tenha ficado com a Jennifer Aniston”, diz
Kinouchi.
[...]
Alguns cientistas, porém, até gostam da série, mas fazem algumas ressalvas sobre a criação de estereótipos.
Um deles é o colunista da Folha e professor do Dartmouth College (EUA) Marcelo Gleiser, que acha que levar à televisão a
imagem do cientista como um ser com dificuldades para se ajustar socialmente pode acabar ridicularizando a carreira.
[...] (Folha de S. Paulo, 17 out. 2010, p. A10, grifamos)

Esse texto refere-se, desde o início, ao fato de a série The Big Bang Theory agradar aos
físicos, de modo que o “porém” empregado em uma de suas orações coloca essa oração em
oposição a um longo trecho, que inclui vários parágrafos. Esse tipo de ocorrência, aliado ao fato
de que os adjuntos conjuntivos não estabelecem vínculo entre unidades inferiores à oração,
sugere que eles têm função eminentemente textual. Dessa perspectiva, não se trata propriamente
da possibilidade de vincular orações, mas da possibilidade de as unidades textuais vinculadas
coincidirem algumas vezes com a oração.

Por outro lado, nossos dados mostram que, diferentemente do que Azeredo (2008) e
Perini (1995) levam a acreditar, há uma nítida preferência pelo uso de ponto-final com os
adjuntos conjuntivos. Conforme a tabela abaixo, essa preferência corresponde a 84,38% dos
dados de adjunto conjuntivo encontrados no jornal Folha de S. Paulo e a 83,87% dos dados de
adjunto conjuntivo encontrados na revista Veja:

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1376



TABELA 6
Sinais de pontuação em construções com adjunto conjuntivo, conforme o veículo

PONTUAÇÃO
TOTAL

PONTO-FINAL OUTRA AUSÊNCIA

VEÍCULO No % No % No % No %

FOLHA DE S. PAULO 27 84.38 5 15.63 0 0.00 32 100

VEJA 26 83.87 4 12.90 1 3.23 31 100

TOTAL 53 84.13 9 14.29 1 1.59 63 100

Os números aqui presentes estão em consonância com as características das expressões
examinadas. Se não se comportam efetivamente como expressões com função de coordenação,
mas como conectores textuais, elas não pressupõem nem paralelismo morfossintático nem
paralelismo textual. De fato, seu emprego está associado ao encaminhamento tópico do texto,
como observamos no fragmento (11), em que a oração com “porém” não apenas se separa da
oração que a precede por meio de ponto-final, como também dá início a um novo parágrafo, em
que se anuncia um novo tópico: as ressalvas à série The Big Bang Theory.

4. Outras conjunções

Não introduzimos em nenhum dos padrões aqui examinados as conjunções que
denominamos correlativas, a conjunção “bem como” e a conjunção “e não”. Em todos os casos,
por falta de dados suficientes para tomar uma decisão. Entre as correlativas, figuram as
conjunções que obedecem a três tipos de esquema: X... X; tanto X como Y; não apenas X mas
também Y. No primeiro esquema, temos a repetição de conjunções, que podem ser aditivas ou
alternativas. Somados os dados do jornal Folha de S. Paulo e da revista Veja, alcançamos um
total de apenas sete dados que obedecem a esse esquema. Vejamos a Tabela 7:

TABELA 7
Relação entre sinal de pontuação e conjunções do esquema X... X

PONTUAÇÃO
TOTAL

VÍRGULA AUSÊNCIA

CONJUNÇÃO No % No % No %

E... E 0 0.00 1 100.00 1 100

NEM... NEM 1 25.00 3 75.00 4 100

OU... OU 1 50.00 1 50.00 2 100

TOTAL 2 28.57 5 71.43 7 100

A ocorrência maior de dados sem pontuação (71,43%) mostrada nessa tabela é indicativa
de que as conjunções do esquema X... X comportam-se de acordo com o Padrão I.
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Provavelmente se situam nesse mesmo padrão também as conjunções “tanto... como” e
“tanto... quanto”, que se conformam ao esquema “tanto X como Y”. Verificamos a ocorrência de
cinco dessas conjunções, sempre associadas à ausência de pontuação. Devemos notar aqui que,
além de possuírem valor aditivo, elas enfatizam o paralelismo entre os termos que coordenam,
explicitando sua equivalência semântica e textual.

Por sua vez, o esquema não apenas X mas também Y implica justamente o oposto, a
quebra de paralelismo. Podemos entender esse esquema como uma alternativa de adição de
termos em que o primeiro deles figura como pressuposto e o segundo como informação nova.
Nossos dados mostram que, nesse caso, a presença de pontuação, mais precisamente o uso de
vírgula, é uma possibilidade equivalente à ausência. Entre as oito ocorrências de conjunção que
se conformam a esse esquema, 50% são acompanhados de vírgula e 50% não são acompanhados
de sinal de pontuação, conforme a tabela que se segue:

TABELA 8
Relação entre sinal de pontuação e conjunções do esquema não apenas X... mas também Y

PONTUAÇÃO
TOTAL

VÍRGULA AUSÊNCIA

CONJUNÇÃO No % No % No %

... MAS TAMBÉM 1 100.00 0 0.00 1 100

NÃO APENAS... COMO TAMBÉM 1 100.00 0 0.00 1 100

NÃO APENAS... MAS 0 0.00 1 100.00 1 100

NÃO APENAS... MAS COMO 1 100.00 0 0.00 1 100

NÃO APENAS... MAS TAMBÉM 1 100.00 0 0.00 1 100

NÃO SÓ... COMO 0 0.00 1 100.00 1 100

NÃO SÓ... COMO TAMBÉM 0 0.00 1 100.00 1 100

NÃO SÓ... MAS TAMBÉM 0 0.00 1 100.00 1 100

1 100

TOTAL 4 50.00 4 50.00 1 100

Temos, assim, indicações para dizer que, tomado como recurso de adição, o esquema não
só X como também Y exclui o emprego de sinal de pontuação e, tomado como recurso de quebra
de paralelismo, inclui o emprego de vírgula.

Quanto à conjunção “bem como”, também de valor aditivo, tivemos a ocorrência de
apenas dois dados, um acompanhado de vírgula e outro de travessão. Nossa hipótese é que “bem
como” tem a função de introduzir uma informação adicional no sentido de acessória para a
continuidade tópica do texto. Veja-se, por exemplo, o fragmento de texto abaixo:

14. “Ill Fares the Land” pretende apresentar, a uma geração que não viveu os traumas da Grande Depressão e da Segunda
Guerra, as razões que permitiram tornar quase consensual a defesa da forte presença do Estado em diversos setores da
economia — bem como a criação de amplos sistemas públicos de educação, saúde e segurança social. (Folha de S. Paulo,
12 dez. 2010, E8, grifamos)

O título do texto de que se extraiu esse fragmento é “De volta para o futuro: a defesa da
presença do Estado na economia retorna à pauta”. Somente essa informação é suficiente para que
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o termo iniciado por “bem como” seja tomado como um aparte, uma espécie de outra voz que se
introduz na continuidade tópica do texto.

Finalmente, constatamos duas ocorrências da conjunção “e não” nos nossos dados, uma
vez com vírgula e uma vez com travessão. O emprego de pontuação parece mesmo ser requerido
com essa expressão, que, além de ter valor de oposição, introduz um pressuposto. Todavia, como
para todos os casos considerados nesta seção de nosso trabalho, não se pode tomar essa leitura
como regra. Trata-se apenas de conjecturas que devem ser avaliadas por meio de estudos que
envolvam um número significativo de dados.

5. Conclusão

Procurando compreender o emprego dos sinais de pontuação com as construções do
português brasileiro que a gramática tradicional entende serem coordenadas, encontramos três
padrões: 1) conjunção aditiva ou alternativa/ausência de sinal de pontuação; 2) conjunção
“mas”/presença de vírgula; 3) adjunto conjuntivo/presença de ponto final. Mostramos que esses
padrões devem ser compreendidos do ponto de vista das organizações sintática, semântica e
textual implicadas pelas unidades que os integram (as conjunções e os adjuntos conjuntivos),
prevalecendo, como última condição, as relações que se estabelecem no texto. A noção de
paralelismo é, aqui, fundamental, podendo ser tomada como o fator que efetivamente explica e
distingue os três padrões. No primeiro padrão, verifica-se um paralelismo sintático, semântico e
textual que justifica a ausência de pontuação separando a grande maioria das ocorrências de
conjunções aditivas e alternativas. Contudo, é suficiente a quebra do paralelismo textual para que
se empregue algum sinal de pontuação. Isso mostra que o paralelismo sintático não é a condição
última para o uso desse sinal. De fato, a conjunção “mas”, embora frequentemente implique
paralelismo sintático, mostra uma preferência quase categórica pelo uso de sinais de pontuação.
Isso se deve ao fato de que à ausência de paralelismo semântico nas estruturas com “mas”
corresponde uma ausência de paralelismo textual. Por sua vez, o terceiro padrão diz respeito a
relações exclusivamente textuais, ou seja, que não implicam coordenação e, portanto, não
implicam paralelismo. Visto que, nesse caso, as unidades envolvidas são frequentemente maiores
que a oração, observa-se uma preferência muito grande pelo emprego de ponto final.
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