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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva analisar a modalidade deôntica no discurso midiático, sob o 

enfoque funcionalista, buscando integrar, na análise, os componentes sintáticos, semânticos e 

pragmáticos, o que pressupõe o estudo da língua em uso efetivo. Dessa forma, procuramos 

estabelecer relações entre os elementos que compõem os vários níveis com base no modelo 

proposto por Hengeveld e Mackenzie (2008), na tentativa de observar e descrever os meios 

pelos quais se produzem os efeitos de sub/objetividade em relação à construção discursiva no 

rádio e na televisão. Para isso, utilizamos o corpus REDIP - “Rede de Difusão Internacional 

do Português: rádio, televisão e imprensa”, que foi desenvolvido pelo Instituto de Linguística 

Teórica e Computacional (ILTEC), situado em Portugal. A análise dos dados obtidos em 

relação ao discurso midiático revelou-nos que a instauração dos valores deônticos se deu, com 

maior frequência, na mídia televisiva, em geral, associados ao tema “opinião”, identificados 

como elementos do componente contextual. Dentre os valores deônticos, percebemos o 

predomínio da obrigação, considerado como o prototípico dessa categoria. Em relação à fonte 

e ao alvo deôntico, percebemos uma tendência de uso da fonte do tipo “enunciador” e de um 

alvo “terceiro-ausente”. Isso significa dizer que o falante se coloca, explícita ou 

implicitamente, na construção do seu enunciado, o que confere à categoria em questão um 

efeito de subjetividade. Todavia, com relação à predominância do tipo de alvo “terceiro-

ausente”, observamos um efeito de distanciamento que cumpre o propósito de evitar o 

confronto com algum agente que poderia ser especificado. Por fim, verificamos que os 

auxiliares modais foram as formas de expressão mais frequentes no corpus e que as formas de 

expressão se relacionam diretamente com o meio de difusão. Ao final, estabelecemos uma 

proposta tipológica que leva em consideração a fonte e o alvo deôntico, tendo em vista o uso 

(performativo/descritivo) dos modais deônticos.  

 

 

Palavras-chave: Funcionalismo. Gramática Discursivo-Funcional. Modalidade Deôntica. 

Discurso Midiático. Língua Portuguesa. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This work aims at analyzing the deontic modality in the media discourse under the 

functionalist approach, seeking to integrate the syntactic, semantic and pragmatic  

components in the analysis, which implies the study of language in its effective usage. Thus, 

we sought to establish relations among the elements which compose the several levels based 

on the model proposed by Hengeveld and Mackenzie (2008), in the attempt to observe and 

describe the means through which the effects of sub/objectivity in relation to the discursive 

construction transmitted on the radio and on television are produced. For so, we utilized the 

corpus REDIP - “Portuguese International Broadcast Network: radio, television and press”, 

which was developed by the Theoretical and Computational Linguistics Institute (ILTEC), 

situated in Portugal. The analysis of the data obtained in relation to the media discourse 

revealed that the establishment of the deontic values occurred more frequently on the 

television media, usually associated to the theme “opinion”, identified as elements of the 

contextual component. Among the deontic values, we observed the majority of obligation, as 

the prototype of this category. In relation to the source and to the deontic target, we noticed a 

tendency in the usage of the source from the enunciating type and also of a “third-absent” 

target. This means that the speaker puts him/herself, explicitly or implicitly in the 

construction of its enunciation, which confers the category in issue an effect of subjectivity. 

However, with respect to the predominance of the type of target "third-absent”, we noticed a 

distancing effect that accomplishes the purpose of avoiding confrontation with any agent that 

could be specified. Finally, we verified that the auxiliary modals were the most frequent 

expressions in the corpus and that the means of expression are directly related to the type of 

broadcast.  In the end, we established a typological proposal which takes into consideration 

the deontic source and the target, having in mind the (performative/descriptive) usage of the 

deontic modals. 

 

 

Key-words: Functionalism. Functional Discourse Grammar. Deontic Modality. Media 

Discourse. Portuguese. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A categoria modalidade, compreendida como a “gramaticalização das atitudes e 

opiniões (subjetivas) do falante”1, tem sido objeto de estudo dos mais variados enfoques 

teóricos ao longo do tempo, o que lhe confere caráter multidisciplinar. Entretanto, no que 

concerne à inter-relação entre esta categoria e a construção discursiva, é necessário realizar 

mais estudos, uma vez que grande parte das investigações, na área de Teoria e Análise 

Linguística, centra-se nos meios de expressão da modalidade. 

A variedade de tipos e subtipos de modalidade e as discussões sobre o escopo de 

atuação dos modalizadores já nos mostram a problemática de se trabalhar com tal categoria. 

Acrescente-se a isso o problema da polissemia dos verbos modais, que podem expressar 

distintas noções semânticas. Bybee e Fleischman (1995), por exemplo, ressaltam os casos de 

polissemia desses verbos, visto que uma mesma forma pode ser usada para a expressão da 

modalidade epistêmica ou da deôntica. Assim, em Inglês, o modal ‘may’, e, em Português, o 

verbo “poder” se presta à expressão da permissão deôntica ou da possibilidade epistêmica. 

Do mesmo modo, Palmer (1986) chama a atenção para o uso do modal inglês 

‘can’ como expressão de capacidade/ habilidade, o que o autor denomina modalidade 

dinâmica. Em alguns casos, é o contexto (situacional ou o cotexto) que determina ou 

especifica o significado dos elementos linguísticos, como sugere Silva-Corvalán (1995). Daí a 

necessidade de se recorrer à Pragmática, de modo a poder ver que as escolhas por 

determinados modalizadores estão relacionadas ao contexto do discurso2. Sendo assim, 

acreditamos que os estudos de ordem sintática, semântica ou pragmática não são excludentes, 

mas complementares, uma vez que nos fornecem uma visão mais integradora da categoria 

modalidade. Desse modo, é preciso optar por uma abordagem que analise as estruturas 

linguísticas em dada situação comunicativa, o que pressupõe considerar o propósito do evento 

de fala, seus participantes e o contexto discursivo, como esclarece Nichols (1984). Daí a nossa 

                                                 
1 [...] the grammaticalization of speakers’ (subjective) attitudes and opinions. (PALMER, 1986, p. 16 – 
Tradução nossa). 
2 O termo “discurso” assume diversos sentidos a depender da área ou da vertente teórica ao qual está vinculado. 
Castilho (2010, p. 134), por exemplo, destaca que tal termo pode ter pelo menos cinco sentidos: (i) execução 
individual do sistema linguístico; (ii) enunciado; (iii) texto; (iv) conversação, ou interação linguística em 
presença; (v) aparato enunciativo. Connolly (2004), por sua vez, explica que, na perspectiva da Gramática 
Funcional, “discurso” pode ser compreendido como processo da interação comunicativa e como produto deste 
processo. Para nós, tendo em vista a perspectiva da Gramática Discursivo-Funcional, “discurso” diz respeito à 
lingua(gem) em uso. Assim, para a GDF, a unidade básica de análise é o Ato Discursivo. 
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opção pelo modelo de análise funcionalista, uma vez que a língua é vista como um 

instrumento de interação social, cuja principal função é a comunicativa.  

A opção pela orientação funcionalista se justifica também pela proposta de que a 

estrutura frasal está organizada em camadas (HENGEVELD, 1987; DIK, 1997)3, o que 

possibilitava analisar a modalidade em diversos níveis de atuação, permitindo, assim, 

estabelecer tipos de modalidade, quanto à orientação ou ao escopo. Além disso, por meio 

dessa organização em camadas, é possível observar as relações entre modalidade e outras 

categorias, como tempo e aspecto.  

Salientamos que Hengeveld (1987; 1988) e Dik (1997) incluíram sob o rótulo de 

modalidade objetiva, por atuar sobre uma predicação, a modalidade deôntica, que diz respeito 

à necessidade ou possibilidade de atos realizados por agentes moralmente responsáveis 

(LYONS, 1977). Ressaltamos, entretanto, que, ao que parece, a modalidade deôntica poderia 

atuar ao nível da proposição ou do ato de fala, o que lhe conferiria um caráter subjetivo. Desse 

modo, do ponto de vista teórico, questionamos o caráter de objetividade genericamente 

atribuída a toda manifestação da modalidade deôntica, já que ela é uma categoria semântico-

discursiva. Em sendo assim, seria possível estabelecer um nível subjetivo para este tipo de 

modalidade, a depender de fatores como a sobremodalização, o tipo de fonte, o contexto 

(situacional/discursivo), como o gênero textual, entre outros. 

Parece-nos que o nível de atuação do modalizador pode ser dissociado das noções 

de objetividade e subjetividade, tarefa que eles não fizeram, ao associar as camadas frasais e o 

escopo dos modalizadores a essas noções. Desse modo, talvez seja possível fornecer critérios 

para distinguir entre modalidade deôntica objetiva e modalidade deôntica subjetiva, como 

esclarece Verstraete (2004), que, ao levar em consideração a nova proposta teórica, questiona 

a distinção que se faz em termos de modalidade subjetiva e modalidade objetiva. Para o autor, 

a exclusão da modalidade deôntica como subjetiva é consequência do conjunto pleno de 

camadas na constituição da oração, ou seja, deve-se à correspondência entre objetividade e 

subjetividade e as camadas de constituição da oração. O modelo modular top-down (modelo 

descendente) permitiria dissociar esse estatuto do domínio sobre o qual atuam os 

modalizadores: os escopos dos operadores modais são uma questão representacional; ao passo 

que o estatuto subjetivo do operador é uma questão interpessoal que pode ser tratada em seu 

peculiar domínio.  

                                                 
3 Essa noção serviu de base para a propositura da nova arquitetura da GDF. 
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Apesar de a nova proposta ser bastante pertinente, é preciso verificar 

empiricamente se isso de fato ocorre nas línguas naturais, quais os efeitos disso na construção 

discursiva, tarefa que fazemos para o discurso midiático, mais especificamente para o 

REDIP4, o que pode contribuir para entender o funcionamento da língua portuguesa no que 

tange à categoria por nós analisada. 

Além disso, ao adotarmos um posicionamento funcionalista, baseado 

especificamente na Gramática Discursivo-Funcional, vemos que é possível observar a inter-

relação entre os modalizadores ditos deônticos e um dado discurso, contemplando suas 

funções discursivas em ocorrências reais de uso, o que nos é de muita valia, já que nossa 

intenção é descrever e explicar como tal categoria colabora no processo de construção do 

discurso midiático.  

Destacamos também que, apesar da existência de muitos estudos empreendidos 

sobre a categoria modalidade, pouco tem sido dito sobre a modalidade do eixo da conduta, a 

deôntica, na construção do discurso. Koch (1997, p. 29), por exemplo, afirma que a língua 

dispõe de “marcas linguísticas da enunciação ou da argumentação”. Tais elementos 

determinam o “modo como aquilo que se diz é dito” e, por isso, são denominados 

modalizadores (lato sensu). Desse modo, os modalizadores (stricto sensu) foram incluídos 

como elementos que contribuem para a construção da argumentação, já que há uma pretensão 

do falante em orientar seu enunciado de modo a produzir no ouvinte determinadas conclusões, 

isto é, em dotar o enunciado de “determinada força argumentativa”. Embora a autora aborde 

esses “modalizadores”, ela não discute como a modalidade colabora para o processo de 

construção discursiva, tarefa que pretendemos realizar. 

Cabe ainda ressaltar que, além de manifestar um posicionamento, os 

modalizadores são considerados articuladores metadiscursivos, que servem para introjetar o 

enunciador no seu enunciado, o que constituiria um dos modos de fazer o texto progredir. 

Dessa forma, os modalizadores são responsáveis também pelo encadeamento do texto, como 

esclarece Koch (2006).  

De modo geral, este trabalho objetiva analisar a modalidade deôntica no discurso 

midiático, sob o enfoque funcionalista, buscando integrar, na análise, os componentes 

sintáticos, semânticos e pragmáticos, o que pressupõe o estudo da língua em uso. Devido à 

importância do nível pragmático, a pesquisa funcionalista é feita pela análise dos enunciados 

realizados efetivamente nos gêneros textuais, tidos como práticas sociodiscursivas, que estão 

                                                 
4 Rede de Difusão Internacional do Português: rádio, televisão e imprensa.  
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diretamente relacionados às diversas esferas da atividade humana, que têm em comum a 

utilização da língua (BAKHTIN, 1992). Assim, a análise da manifestação da modalidade 

deôntica é feita a partir de enunciados efetivos em português europeu utilizando o corpus 

REDIP. 

O interesse pelo discurso midiático está relacionado ao papel que ele desempenha 

em sociedade: informar e “normatizar” as condutas sociais dos cidadãos, já que a televisão, 

por exemplo, sob o ponto de vista da mídia, é o maior veículo de comunicação do país, 

atingindo 99,6 % dos lares, segundo Cardoso (2006). Além disso, vale ressaltar que os meios 

rádio e televisão atingem um público maior que o jornal impresso, pois abrangem, em grande 

parte, o público iletrado. Essa ampliação do público-alvo se deve ao fato de que a linguagem 

televisiva é a combinação dos códigos icônico, sonoro e linguístico, e de que a linguagem 

radiofônica é a combinação dos códigos sonoro e linguístico. Dessa forma, aqueles que não 

sabem (ou não conseguem mais) ler podem ficar a par de tudo o que ocorre no mundo.  

Daí a importância de estudar a modalidade do eixo da conduta neste tipo de 

discurso. Parece-nos extremamente útil observar que meios linguísticos se prestam à 

expressão da modalidade deôntica no discurso midiático, uma vez que as escolhas por 

determinados modalizadores deônticos estão condicionadas pelos propósitos comunicativos 

de cada falante, tendo em vista o tema do programa transmitido, por exemplo.  

A relevância deste estudo se deve, sobretudo, às questões teóricas sobre a 

modalidade deôntica e seus níveis de atuação, já que esta questão é recente no âmbito da 

Gramática Funcional orientada para o discurso, o que justifica nosso interesse por uma 

verificação empírica dos postulados teóricos. Acreditamos, assim, que um estudo de cunho 

funcionalista vem ampliar, significativamente, o conhecimento sobre a categoria em questão, 

rediscutir as noções de subjetividade e objetividade da modalidade deôntica, bem como 

esclarecer o modo de composição das informações veiculadas na mídia (rádio e televisão), 

fornecendo subsídios para compreensão destes meios.  

A presente pesquisa se distingue, portanto, pela preocupação em destacar o caráter 

mediador, instrumental da expressão linguística, evitando radicalizações tanto no sentido do 

sistema da língua como do uso que dele se faz. Desse modo, poderá contribuir não apenas 

para as discussões sobre tal categoria nas reflexões teóricas sobre o tema modalidade, 

oferecendo-lhes evidência empírica mediante a análise de dados, como também para o 

entendimento de como se caracteriza o discurso midiático em dois meios distintos: rádio e 

televisão.  
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Assim, com o intuito de rever as noções de subjetividade5 e objetividade 

relacionadas à modalidade deôntica, bem como de explicar o processo de construção do 

discurso midiático, a partir dessa categoria, estabelecemos o seguinte problema central: 

 

• Como se manifesta a modalidade deôntica no discurso midiático de modo a 

expressar a objetividade e a subjetividade do falante? 

 

Formulamos, ainda, os seguintes problemas específicos a fim de nortear a análise 

e o estabelecimento das categorias de análise: 

a) Que meios linguísticos, considerados integradamente quanto aos aspectos 

semânticos e pragmático-discursivos, prestam-se à manifestação da modalidade deôntica no 

português europeu, particularmente, no discurso midiático?  

b) Qual a relação que se estabelece entre o tipo de alvo deôntico e o valor 

deôntico no discurso midiático, em português europeu?  

c) Qual a relação entre o tipo de fonte, o tipo de alvo deôntico e o valor deôntico 

que se instaura de modo a contribuir para a construção discursiva midiática?  

d) Pode-se dizer que a inclusão ou não-inclusão do falante (posicionamento) 

contribui com o propósito de nortear as condutas dos ouvintes na construção discursiva 

midiática? Por quê? 

e) Pode-se dizer que as categorias gramaticais relativas aos ECs (Estados-de-

coisas) constituem opções do falante em relação à categoria modalidade na construção do 

discurso de modo a preservar as imagens associadas aos interlocutores? Em caso afirmativo, 

como essa relação se manifesta? 

f) Qual a relação entre os meios linguísticos utilizados como marcas de atenuação 

ou asseveração da força ilocucionária e os valores deônticos instaurados, na construção do 

discurso midiático em geral e em cada mídia? 

g) Que expedientes linguísticos e/ou contextuais marcam a subjetividade do 

enunciador na manifestação da modalidade deôntica? 

h) Com base na Gramática Discursivo-Funcional, como se dá a interação entre os 

níveis (interpessoal, representacional, morfossintático) em relação aos modalizadores 

deônticos? 

                                                 
5 Entendemos com Nuyts (2001) que subjetividade constitui uma dimensão, que diz respeito ao falante.  
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Visando a reavaliar, ao final, a proposta da Gramática Funcional no que diz 

respeito à associação entre as camadas frasais e a questão da objetividade/subjetividade da 

modalidade deôntica, bem como descrever e analisar a manifestação da modalidade deôntica 

no discurso midiático, nós estabelecemos os seguintes objetivos específicos, que estão 

relacionados diretamente aos problemas anteriores: 

a) Descrever os meios de expressão lexicais e gramaticais (ou em 

gramaticalização) associados aos diferentes valores semânticos e aspectos pragmático-

discursivos da modalidade deôntica no discurso midiático.  

b) Analisar como a incidência (alvo) dos valores deônticos (permissão, obrigação, 

proibição) pode contribuir para os propósitos comunicativos do discurso midiático. 

c) Analisar a relação entre o tipo de fonte deôntica e o valor que ela instaura, de 

modo a contribuir para os propósitos comunicativos do discurso midiático. 

d) Analisar como a inclusão ou não-inclusão do falante nos valores deônticos 

instaurados contribui com o propósito de nortear as condutas do ouvinte na construção 

discursiva midiática. 

e) Observar e descrever a relação entre as categorias relativas aos Estados-de-

coisa (ECs), tais como tempo, modo, aspecto e polaridade, e a categoria modalidade, 

enquanto opções que o falante faz a fim de ser bem-sucedido na construção do seu discurso. 

f) Analisar as marcas de asseveração e mitigação da força ilocucionária que 

acompanham o uso de modalizadores deônticos na construção do discurso midiático. 

g) Analisar expedientes linguísticos e/ou contextuais que marcam a subjetividade 

do enunciador na manifestação da modalidade deôntica. 

h) Verificar e analisar como se dá a relação entre os níveis (interpessoal, 

representacional, morfossintático) no que tange aos modalizadores deônticos em português, 

com base na Gramática Discursivo-Funcional. 

No que tange à metodologia, para a análise da modalidade deôntica no discurso 

midiático, usamos o corpus REDIP, elaborado pelo ILTEC. Tal corpus foi delimitado para a 

nossa análise, considerando-se duas mídias (rádio e televisão), tendo em vista quatro temas 

(desporto, cultura, economia e opinião), o que contabilizou 72.000 palavras, como veremos 

em capítulo posterior. Para a análise quantitativa, usamos o programa computacional SPSS, 

para verificação de frequência, cruzamento de variáveis e confecção de gráficos e tabelas, a 

partir da análise qualitativa de cada uma das 536 ocorrências. 
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 Em relação à organização desta Tese, de modo geral, ela está constituída por duas 

grandes partes: (i) Fundamentação Teórica, que conta com quatro capítulos; (ii) Resultados: 

Análises e Discussões, que conta com três capítulos.  

O capítulo 1, esta Introdução, serve como apresentação do presente trabalho, na 

qual explicitamos os objetivos, os problemas, a metodologia e a justificativa da investigação. 

O capítulo 2 trata do suporte teórico funcionalista, ressaltando os pressupostos 

desse modelo de análise e a importância da Gramática Funcional, de Dik (1997), e da 

Gramática Discursivo-Funcional, de Hengeveld e Mackenzie (2008), para os estudos 

linguísticos, uma vez que estas teorias nos fornecem um modelo de interação verbal, no qual o 

falante visa a modificar a informação pragmática do ouvinte, e consideram níveis e camadas 

na produção de enunciados, seja no modelo bottom-up (ascendente) ou no modelo top-down 

(descendente). 

O capítulo 3 versa sobre a categoria modalidade, especificamente a modalidade 

deôntica, atentando para as relações entre esta categoria modalidade e as demais categorias, 

como Modo, Tempo, Aspecto, Polaridade. Tratamos também das distintas propostas de 

análise da modalidade deôntica e da consideração das noções “objetiva” / “subjetiva” para a 

modalidade deôntica. 

 O capítulo 4 traz considerações acerca do discurso midiático, especificamente 

sobre os meios ‘rádio’ e ‘tv’, ressaltando a linguagem desses meios, a estrutura e o público-

alvo ao qual são direcionados, uma vez que essas considerações dizem respeito ao 

Componente Contextual, tendo em vista o modelo proposto pela GDF. Essas informações são 

necessárias para que possamos compreender como o contexto de produção desse tipo de 

discurso pode condicionar o uso dos modais deônticos.  

O capítulo 5 estabelece as bases metodológicas utilizadas na realização da 

pesquisa, incluindo-se a constituição e delimitação do corpus e os parâmetros de análise. 

O capítulos 6, 7 e 8 versam sobre os resultados advindos da análise dos dados em 

cada uma das mídias separadamente e em conjunto ao final. Neles, expomos e discutimos os 

resultados obtidos a partir da utilização do programa computacional SPSS, de modo a 

descrever e explicar o uso de modalizadores deônticos na construção discursiva na mídia 

televisiva, na mídia radiofônica e do discurso midiático, nesses dois meios em conjunto. 

Por fim, apresentamos a conclusão geral da Tese. 
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2 FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO 

 

 

Numa abordagem linguística funcionalista, o que interessa é a competência 

comunicativa, ou seja, o modo como os usuários da língua se comunicam efetivamente, já que 

a linguagem constitui uma atividade cooperativa regida por normas, regras linguísticas e 

pragmáticas (DIK, 1997). Isto pressupõe que eles sejam capazes de adequar-se às diversas 

situações, fazendo uso das expressões de modo apropriado, segundo as convenções da 

interação verbal da comunidade na qual estão inseridos.  

Desse modo, as estruturas linguísticas são “configurações de funções, sendo cada 

uma das funções vista como um diferente modo de significação na oração” (NEVES6, 2001, 

p. 2). Isto significa assumir o postulado da não-autonomia da língua.  

A análise linguística, segundo este paradigma, busca integrar os níveis sintático, 

semântico e pragmático, sobrepondo-se este aos demais. A frase pode, então, ser analisada 

“não apenas nos níveis fonológico, morfológico e sintático, mas também no nível 

comunicativo”.   

Dada a importância do nível pragmático, o estudo das expressões linguísticas é 

feito pela análise dos enunciados realizados efetivamente, uma vez que as informações 

contextuais e situacionais codeterminam as propriedades de uma expressão linguística. 

Por designar um paradigma, o termo funcionalismo abarca uma grande variedade 

de modelos teóricos. Apesar da diversidade de teorias denominadas “funcionalistas”, há uma 

espécie de “denominador comum” entre elas: o fato de a língua ser vista como instrumento de 

interação social, como o esclarecem a Gramática Funcional e a Gramática Discursivo-

Funcional, sob as quais nos apoiaremos para a análise da categoria modalidade deôntica. 

 

 

2.1 Gramática Funcional 

 

 

A Gramática Funcional (GF), desenvolvida por Dik (1997), é uma teoria geral 

acerca da capacidade comunicativa dos usuários, o que implica em fornecer, em linhas gerais 

e com certa abstração, uma organização gramatical das línguas naturais. Sendo assim, ela 

                                                 
6 Baseada em Halliday. 
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pretende descrever e explicar, de modo tipológica, pragmática e psicologicamente adequado, 

as línguas naturais.  

Considerando, portanto, que o estabelecimento da comunicação é a função 

primordial de uma língua natural, pode-se dizer que o principal interesse de uma Gramática 

Funcional está em saber como os usuários das línguas se comunicam por meio das expressões 

linguísticas, de modo a influenciar uns aos outros.  

O uso comunicativo da linguagem envolve não só a função linguística, mas 

diversas capacidades que interagem intimamente, produzindo um output, o que é essencial à 

operação dos outros e, consequentemente, à eficácia da comunicação. Cinco capacidades são 

tidas como essenciais, a saber: a capacidade linguística, a capacidade epistêmica, a 

capacidade lógica, a capacidade perceptual e a capacidade social (DIK, 1997). 

A GF nos fornece um modelo de interação verbal, que considera ambos os 

interlocutores no processo da comunicação. Por se tratarem de abstrações a partir de uma 

interação verbal prototípica, os papéis de Falante e Ouvinte não dizem respeito somente à 

comunicação “face-a-face”, mas a qualquer tipo de comunicação seja escrita ou oral. Segundo 

esse modelo, o Falante tenta expressar, por meio das expressões linguísticas, sua intenção 

comunicativa, considerando a informação pragmática7 do Ouvinte, que tenta reconstruir a 

intenção do Falante, partindo da interpretação das expressões linguísticas utilizadas e de sua 

informação pragmática, como podemos ver na Figura 1: 

 
Figura 1 - Modelo de interação segundo a Gramática Funcional 

 
Fonte: Dik (1997, p. 8) 

                                                 
7 A informação pragmática diz respeito a toda ordem de conhecimento que o falante e o ouvinte possuem no 
momento da interação verbal.  
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A relevância do modelo está no fato de considerar-se que o Falante e o Ouvinte 

possuem certa informação pragmática, o que significa levar em consideração todo tipo de 

conhecimento, crença, opiniões, sentimentos, no momento da interação.  

Segundo Dik (1997), Falante e Ouvinte normalmente compartilham uma parte 

dessa informação pragmática, o que torna possível a comunicação entre eles. Entretanto, 

existem certas informações que não estão disponíveis ou para o Falante ou para o Ouvinte, 

isto é, há uma informação não compartilhada, o que constitui o ponto real da interação, uma 

vez que há a efetuação de mudanças (adições, substituições etc.) na informação pragmática do 

ouvinte.  

Vale ressaltar que, tendo em vista seus conhecimentos (de mundo, situacional, 

textual), os usuários da língua não necessitam verbalizar totalmente suas intenções, ou seja, 

no momento da fala, essa verbalização é parcial. Desse modo, a estimativa do conhecimento 

(compartilhado ou não) entre os usuários é de extrema importância para o sucesso da 

interação, uma vez que isto condiciona pragmaticamente a estruturação das expressões 

linguísticas.  

No que diz respeito à organização da frase em camadas, Dik (1997) propõe que a 

cláusula possui uma estrutura subjacente, cuja forma realizada corresponde a uma expressão 

linguística, obtida por regras de expressão, que determinam a forma, a ordem e o contorno 

prosódico de seus constituintes. Trata-se, portanto, de uma estrutura abstrata que está 

organizada em camadas, como se pode observar no Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Camadas da estrutura frasal segundo a Gramática Funcional 

 
Função 

 
Nível 

 
Unidade estrutural 

 
Referência 

 
Interpessoal 

4 
3 

Cláusula (E) 
Proposição (X) 

Ato de fala 
Fato possível 

 
Representacional 

2 
1 

Predicação (e) 
Predicado (f) 

Estado-de-coisas 
Propriedade/relação

Fonte: Adaptado de Dall’Aglio-Hattnher (1996, p.153) 

 

Essa organização em camadas pressupõe um predicado, que designa propriedades 

ou relações, ao qual se aplica um número apropriado de termos, que se referem a entidades, e 

que funcionam como argumentos para o predicado. Tais elementos associam-se a uma 
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estrutura de predicados, que especifica o tipo e a valência ou estrutura argumental dos 

predicados.  

A predicação nuclear é resultante do preenchimento da estrutura argumental do 

predicado, designando, pois, um Estado-de-Coisas (EC). A proposição, por sua vez, é uma 

estrutura de ordem mais alta, construída a partir da predicação, com a inserção de satélites ou 

operadores, que designam a atitude subjetiva ou avaliações modais por parte do falante. Caso 

a proposição seja revestida de força ilocucionária, isto é, caso ela seja realizada efetivamente, 

temos uma cláusula, que designa um ato de fala.  

Essa estruturação em camadas permite, assim, verificar o escopo de atuação dos 

operadores e satélites, o que possibilitava diferenciar, inclusive, as modalidades linguísticas. 

Há, entretanto, a necessidade de salientar que, na produção e/ou interpretação das expressões 

linguísticas, a ordenação não é sequencial, uma vez que estudos psicológicos sugerem que o 

processamento da informação seja paralelo. Além disso, os falantes não geram, casualmente, 

as expressões linguísticas, pois elas estão articuladas a alguma base de conhecimento, o que 

significa dizer que a sua produção não é unicamente determinada, isto é, pode ser determinada 

pelo contexto, pela memória de certas peças de conhecimento e pelo fluxo de atenção com 

base nas intenções comunicativas de cada usuário (DIK, 1997). 

 

 

2.2 Gramática Discursivo-Funcional8 

 

 

A Gramática Discursivo-Funcional (GDF) constitui uma expansão da Gramática 

Funcional de Dik (1997). Segundo Hengeveld (2004), a geração de estruturas profundas, bem 

como a interface entre os vários níveis, pode ser descrita em termos de decisões que o falante 

faz ao construir seu enunciado. Desse modo, a GDF propõe um modelo top-down, 

diferentemente da GF, que adota uma perspectiva bottom-up, uma vez que a característica 

mais saliente desse modelo é que as decisões de análises das camadas mais altas determinam e 

restringem as possibilidades de análises das camadas inferiores. Assim, o processo de 

produção do discurso parte da intenção para a articulação. 

                                                 
8 Esta seção está baseada fortemente nas ideias dispostas na obra Functional Discourse Grammar.  
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Hengeveld (2004) diz que o falante primeiro decide qual o seu propósito 

comunicativo, seleciona a informação mais conveniente e então codifica gramatical e 

fonologicamente esta informação e articulando-a em seguida. 

Para a GDF, a unidade mais básica de análise é o ato de fala mais do que o 

enunciado, ou o Ato Discursivo. Assim, é possível distinguir quatro níveis que interagem 

entre si: o nível interpessoal, o nível representacional, o nível morfossintático e o nível 

fonológico. Esses níveis, por sua vez, interagem com o componente conceitual (competência 

comunicativa, conhecimento de mundo e competência linguística) e com o componente 

contextual (informações derivadas a partir da situação de fala), como vemos na Figura 2: 

 
Figura 2 - Modelo de interação dos componentes, segundo a GDF 

 
Fonte: Souza (2009, p. 40), baseado na Arquitetura da GDF, proposta por Hengeveld e Mackenzie (2008) 
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A princípio se reconhecem quatro componentes, a saber: o Componente 

Conceitual, o Componente Contextual, o Componente de Expressão e o Componente 

Gramatical, que está organizado em quatro níveis, tendo em vista o processo de 

FORMULAÇÃO, relacionado à especificação de configurações pragmáticas e semânticas que 

são codificadas nas línguas; e o de CODIFICAÇÃO, relacionado à forma morfossintática e 

fonológica que as configurações pragmáticas e semânticas realizam nas línguas. Vale salientar 

que os dois primeiros componentes interagem com o componente gramatical, condicionando, 

por fim, o componente de saída, no qual a expressão linguística é efetivamente realizada. 

O Componente Conceitual está relacionado ao desenvolvimento de uma intenção 

comunicativa relevante para o evento de fala e às conceitualizações associadas a eventos 

extralinguísticos relevantes. Esse componente, segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), não 

inclui todos os aspectos de cognição, mas somente aqueles que afetam a intenção 

comunicativa imediata.  

O Componente Contextual está relacionado ao contexto comunicativo em que se 

desenvolve a intenção comunicativa do falante, o que significa levar em consideração também 

aspectos socioculturais da interação verbal. Este componente contém dois tipos de 

informação: a imediata e a de longo termo. Tais informações influenciam a formulação e a 

codificação numa língua. 

Segundo Connolly (2007), o contexto9, mental ou extramental, pode ser 

categorizado, em discursivo e situacional, conforme especificamos na Figura 3: 

 
Figura 3 - Componente Contextual na GDF 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 “Esquema proposto a partir da leitura de Connolly (2007).”  
                                                 
9 Para o autor, o contexto tem uma estrutura hierárquica multimodal. Essa estruturação corresponde ao contexto 
extramental, mas é possível pensar em uma estrutura semelhante para o contexto mental, já que os aspectos 
externos são representados no interior da mente dos participantes do discurso. 

Contexto
Extramental 

Discursivo Situacional 

Cotexto  Intertexto Estrito 
(Gênero Textual) 

Amplo  

Linguístico 

Não-verbal 

Linguístico 

Não-verbal 

Físico (Cenário) 

Sociocultural 
(Cena) 

Físico  

Sociocultural 



31 
 

 
 

 

Para o autor, a primeira distinção com relação ao contexto leva em consideração 

os aspectos discursivo e situacional. O aspecto discursivo pode ser analisado estritamente, 

como “cotexto”, e/ou amplamente, como “intertexto”, os quais podem ser analisados com 

base em aspectos linguísticos e não-linguísticos, relacionados ortogonalmente. Parece-nos 

possível, então, dizer que o discurso constitui uma relação entre os aspectos linguísticos - no 

eixo x, por exemplo - e os aspectos não-verbais - no eixo y. Cada discurso, assim, poderia ser 

marcado por essa relação, de modo que ela seria variável tendo em vista os condicionamentos 

a que cada gênero textual (tais como novelas, peças, cartas etc.) estaria sujeito. O aspecto 

situacional pode ser analisado estritamente, considerando o gênero textual produzido, e/ou 

amplamente, ambos podem ser analisados com base em aspectos físicos, como espaço e 

tempo, e socioculturais, relacionados ortogonalmente também. Connolly (2007) explica que o 

aspecto físico estrito corresponde ao “cenário”, e o aspecto sociocultural corresponde à 

“cena”. Para ele, um cenário pode servir de base para várias cenas, a depender das “ocasiões 

socioculturais”. 

Na tentativa de especificar o que se entende por contexto, Connolly (2007) 

apresenta o componente contextual como uma estrutura multidimensional, categorizada 

internamente, particionado em três, o que modifica a versão inicial da GDF. Assim, o 

contexto é visto como um supercomponente, como vemos na Figura 4: 

 
Figura 4 – Modelo do Supercomponente Contextual  

 
Fonte: Connolly (2007, p. 21) 
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O Componente de Conteúdo, segundo o autor, diz respeito à parte do contexto em 

que o Falante decide o que ele vai ser expresso na língua, tendo em vista os demais 

componentes. 

Em outro trabalho, anterior a este, o autor explica que uma distinção final deve ser 

feita: entre o contexto mental e o extramental. “O contexto mental constitui parte do contexto 

que reside na mente dos produtores e intérpretes de um discurso ou fragmento de discurso, 

enquanto que o contexto extramental corresponde ao universo exterior.”10 (CONNOLLY, 

2004, p.18). Vale salientar que o escopo do contexto mental é mais extenso, pois engloba 

tanto os eventos reais quanto os imaginários. 

No que tange ao Componente de Saída ou Expressão, ele converte a estrutura final 

do Componente Gramatical em expressão linguística, que pode ser de natureza acústica, 

gráfica (escrita), gestual etc. 

Por fim, vale mencionar que, segundo a proposta top-down da GDF, as decisões 

comunicativas do Falante não são modeladas dentro de uma gramática, mas em um 

Componente Conceitual de uma teoria geral da interação verbal. Este componente influencia 

o funcionamento da gramática como um todo, começando com os níveis Interpessoal e 

Representacional. O componente Conceitual contém a intenção comunicativa do Falante e as 

estratégias que ele deseja empregar a fim de realizar sua intenção. Desse modo, haverá certo 

mapeamento entre o Componente Conceitual e os conteúdos gramaticais propriamente ditos, 

dos níveis Representacional e Interpessoal, dos quais trataremos mais detalhadamente. 

 

 

2.2.1 O nível interpessoal 
 

 

O nível Interpessoal, que negocia com os aspectos formais de uma expressão 

linguística com base nas intenções do falante, contém descrições de todas as propriedades das 

unidades linguísticas que refletem o uso na interação verbal. Isto é modelado na GDF como 

uma estrutura hierárquica composta inicialmente por Moves (M), que, por sua vez, são 

construídos a partir de elementos componentes, como o Conteúdo Comunicado, e este por 

                                                 
10The mental context constitutes the part of the context that resides in the minds of the producers and the 
interpreters (including analysts) of a discourse or fragment, while the extra-mental context is supplied by the 
outside universe. (CONNOLLY, 2004, p.18 – Tradução nossa). 
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Subatos. Cada uma dessas camadas pode ser modificada por operadores ou por expressões 

lexicais. 

Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), a organização total do nível Interpessoal 

é o que se encontra a seguir: 

 

 
 

Para a Gramática Discursivo-Funcional, a maior unidade da interação relevante à 

análise gramatical é o Move (M), que é definida como uma contribuição autônoma para iniciar 

a interação e constitui “a menor unidade livre do discurso”, caracterizado por uma ação ou 

reação a uma ação, ou melhor, por um efeito perlocucionário. Assim, por ter funções que 

podem ter efeito sobre a expressão linguística, o Move constitui a camada mais alta do nível 

Interpessoal. 

Hengeveld e Mackenzie (2008) explicam que um Move pode estar composto por 

um ou mais Atos Discursivos, os quais constituem “a menor unidade identificável de uma 

conduta comunicativa”. Quando o Move é formado por dois ou mais Atos Discursivos, 

geralmente se estabelecem dois tipos de relações com base do status comunicativo que eles 

possuem: a equipolência (igual status comunicativo) e dependência (status comunicativo 

desigual), que estão relacionados com a função retórica que o Ato desempenha em função do 

outro. 

No que tange ao Ato Discursivo, ele pode ser constituído por, no máximo, quatro 

tipos diferentes de unidades, a saber: (i) a Ilocução (ILL), (ii-iii) os Participantes - (P1)S e 

(P2)A, (iv) o Conteúdo Comunicado (C1)11.  

A ilocução, que é o centro de um Ato Discursivo, captura as propriedades lexicais 

e formais desse Ato que pode ser atribuído ao uso interpessoal convencionalizado na 

realização da intenção comunicativa. Tal Ato pode ser subdividido em dois tipos: Expressivo, 
                                                 
11 Ao tratarmos dos níveis propostos na GDF, utilizaremos as notações dos termos em inglês. 
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que está relacionado à expressão dos sentimentos do falante; e Comunicativo (Interativo ou 

Contentivo), que apresenta a posição do ouvinte. O slot12 de uma ilocução de um Ato 

Discursivo pode ser preenchido por (i) verbo performativo explícito, que pode explicitar o 

falante e o ouvinte na posição já arquivada, (ii) ilocução abstrata, que envolve a escolha de 

uma ilocução pronta, chamada de sentença-tipo, ou (iii) membros de um conjunto limitado de 

interjeições e expressões relacionadas que constituem um Ato Discursivo Expressivo ou 

Comunicativo. Para os autores, devido à variedade de línguas, há uma lista de categorias 

ilocucionárias padrão, a saber: declarativa, interrogativa, imperativa, proibitiva, optativa, 

imprecativa, exortativa, comissiva, admonitiva e suplicativa. 

No que tange aos participantes na interação, pode-se dizer que há uma alternância 

entre Falante (P1) e Ouvinte (P2), cujas referências podem ser feitas por meio de vocativos, 

pronomes de primeira e segunda pessoa etc. Vale salientar que as distinções que são 

relevantes ao nível Interpessoal são aquelas aplicadas estrategicamente pelo Falante, como 

graus de formalidade em relação ao Ouvinte, como afirmam os autores da Gramática 

Discursivo-Funcional. 

O Conteúdo Comunicado13, por sua vez, contém a totalidade do que o Falante 

deseja evocar na sua comunicação com o Ouvinte. Portanto, é a unidade dentro da qual o 

mapeamento para o nível Representacional tem lugar. Cada Conteúdo Comunicado contém 

um ou mais Subatos aos quais são atribuídas funções pragmáticas, como Foco (versus 

Fundo)14, Tópico (vs Comentário)15, Contraste (vs Contraparte)16. Eles podem ser de dois 

tipos: Atributivo (T1), que é uma tentativa de o Falante evocar uma propriedade, e Referencial 

(R1), que é uma tentativa de o Falante evocar um referente.  

                                                 
12 Um slot pode ser compreendido como um “espaço” requerido por uma estrutura para o preenchimento com 
informações em cada nível.  
13 Esse termo corresponde ao que Searle chamou de “ato representacional” e corresponde às escolhas que o 
Falante faz para evocar a pintura do mundo externo sobre o qual ele fala. 
14 A função Foco marca a seleção estratégica da informação nova pelo Falante. A contraparte da informação é o 
Fundo (Background). A atribuição de Foco a um elemento do nível Interpessoal é dependente da presença de um 
ou mais tipos de “tratamento especial” (DIK, 1997) da expressão daquele elemento: (i) adaptação da forma, (ii) a 
presença de um marcador de Foco, (iii) posição inusual na sequência dos constituintes, (iv) uma construção 
especial de Foco (construções clivadas), (v) um contorno prosódico especial.  
15 A função Tópico será atribuída ao Subato que tem uma função especial no interior do Ato Discursivo: a de 
marcação de como o Conteúdo Comunicado relaciona-se ao dado construído gradativamente no Componente 
Contextual. A contraparte é a função de Comentário, cuja marcação linguística é mais rara do que a de Tópico. 
16 O Contraste marca o desejo de o Falante produzir as diferenças particulares entre dois ou mais Conteúdos 
Comunicados ou entre um Conteúdo Comunicado e a informação contextualmente disponível. A contraparte 
(menos marcado) marca o desejo de o Falante produzir similaridades entre dois ou mais Conteúdos 
Comunicados ou entre um Conteúdo Comunicado e a informação contextualmente disponível. 
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Para a GDF, referir e atribuir17 são considerados acionais do mesmo modo, pois 

constituem dois aspectos de uma ação global de evocação. Assim como referir envolve uma 

tentativa do Falante de influenciar a informação pragmática do Ouvinte, predicar também. A 

escolha de material lexical deriva da estimativa do Falante do modo de melhor influenciar o 

Ouvinte. O núcleo de um Subato de Atribuição (Predicação) é a princípio vazio, uma vez que 

a escolha do item lexical se dá no nível Representacional, enquanto que um Subato de 

Referência por ter como núcleos (i) um ou mais Subatos de Atribuição (Predicação), (ii) nome 

próprio e lexema “fantasma” ou (iii) uma combinação de características abstratas para o 

Falante e o Ouvinte, que, em geral, são preenchidos. 

 

 

2.2.2 O nível representacional 
 

 

Conforme Hengeveld e Mackenzie (2008), o nível representacional está 

relacionado aos aspectos semânticos de uma expressão linguística, ou seja, ao modo pelo qual 

a língua(gem) relaciona-se ao mundo extralinguístico que ela descreve, bem como aos 

significados de unidades lexicais e de unidades complexas isoladas a partir dos modos que 

eles são usados na comunicação.   

As categorias, nesse nível, apesar de se caracterizarem pela função de designação, 

diferenciam-se em termos de categoria ontológica designada, que na gramática denomina-se 

“categorias semânticas”. As categorias semânticas básicas, segundo a GDF, são: (i) Indivíduo 

(x) - entidade de primeira ordem, que pode ser localizada no espaço e pode ser avaliada em 

termos de sua existência; (ii) Estado-de-coisas (e) - entidade de segunda ordem, que pode ser 

localizada no espaço e no tempo e pode ser avaliada em termo de sua realidade; (iii) Conteúdo 

Proposicional (p) - entidade de terceira ordem, que constitui um construto mental, não 

podendo assim ser localizado no espaço nem no tempo, mas avaliado em termos de verdade; 

(iv) Propriedade (f) - categoria que não tem existência independente e pode ser caracterizada 

em termos de sua aplicabilidade. Além dessas, os autores explicam que ainda é possível 

distinguir outras categorias, como: Modo (m), Motivo (r) e Quantidade (q), tendo em vista as 

classes lexicais e os padrões de nominalização. 

                                                 
17 Na GDF, predicar é “atribuir”. 
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No que tange à estrutura desse nível, ela está organizada de modo hierárquico e 

por camadas, cuja natureza é determinada em parte pelo nível Interpessoal. Segundo os 

autores, no nível Representacional, o núcleo básico da configuração padrão é o Estado-de-

Coisas (e), que é caracterizado por uma Propriedade complexa ou Configuracional (f1), que, 

por sua vez, é a combinação de unidades semânticas, que não se relacionam hierarquicamente. 

Os ECs, por sua vez, podem formar unidades tematicamente coerentes, chamadas Episódios, 

que podem constituir uma extensão de Conteúdos Proposicionais, tidos como construtos 

mentais sobre um conjunto de ECs, como podemos ver a seguir: 

 

 
 

Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 144), os Conteúdos Proposicionais18 

são construtos que não existem no espaço ou no tempo, mas existem na mente daqueles que 

os consideram. Eles podem ser factuais, quando são peças de conhecimento ou crenças sobre 

o mundo real, ou não-factuais, quando eles são desejos ou esperanças com relação ao mundo 

imaginário. Eles podem ser qualificados em termos de atitudes proposicionais (certo, 

duvidoso, incerto) e/ou em termos de sua origem ou fonte (conhecimento compartilhado, 

evidência sensorial, inferência), por meio de modificadores ou operadores. 

Do ponto de vista estrutural, o núcleo configuracional do Conteúdo Proposicional 

consiste de um Episódio nuclear e/ou de Episódios adicionais, que podem ser providos de 

uma função semântica. 

                                                 
18 Para os autores, há uma distinção entre a modalidade reportativa e a modalidade evidencial. No que tange à 
modalidade epistêmica subjetiva, as principais distinções, segundo os autores, são “crença”, que permite ao 
Falante indicar que ele/a acredita que o Conteúdo Proposicional que ele está apresentando é verdadeiro; 
“dúvida”, que permite ao Falante indicar que ele/a tem alguma dúvida sobre a verdade do Conteúdo 
Proposicional que ele está apresentando, e “hipótese”, que apresenta o Conteúdo Proposicional como uma 
hipótese. 
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O Episódio19 é definido em termo de um ou mais Estados-de-Coisas que são 

tematicamente coerentes, no sentido em que mostram unidade ou continuidade de Tempo (t), 

Lugar (l) e Indivíduos (x). Os Estados-de-Coisas, por sua vez, são entidades que podem ser 

localizadas no tempo relativo e podem ser avaliados em termos de seu estatuto de realidade. 

Assim, eles são distintos, por sua característica temporal, dos Indivíduos e dos Conteúdos 

Proposicionais. Os ECs podem ser qualificados tendo em vista as propriedades da ocorrência 

deles. A maioria das modificações relaciona-se ao tempo relativo da ocorrência, ao lugar da 

ocorrência, à frequência da ocorrência, ao status de realidade, ao cenário físico e ao cenário 

cognitivo. Existem ainda outros modificadores, como as expressões de Modo, as orações 

adjetivas, os adjetivos, etc. Além das modificações lexicais, nessa camada, atuam operadores, 

tais como: Localização do Evento, Tempo Relativo, Modalidade Orientada-para-o-Evento 

(MOE)20, Percepção do Evento, Polaridade e Quantificação do Evento.  

No que se refere à MOE, ela descreve a existência de possibilidades, obrigações 

gerais, sem que o Falante leve a responsabilidade por aqueles julgamentos. Assim, é chamada 

“objetiva”. Esse tipo de modalidade não é somente epistêmica por natureza, mas também 

facultativa deôntica ou volitiva. A modalidade epistêmica orientada-para-o-falante caracteriza 

o EC em termos de (im)possibilidade de sua ocorrência na visão do que é conhecido sobre o 

mundo. Para Hengeveld (2004), a modalidade facultativa orientada-para-o-evento, 

relacionada à modalidade de raiz, caracteriza o EC em termos de condições de habilidade 

física ou circunstancial de sua ocorrência. Em contraste com modalidade facultativa 

orientada-para-o-participante, a possibilidade de ocorrência do EC não depende das 

capacidades intrínsecas de um participante, mas das circunstâncias em que um EC ocorre. A 

modalidade deôntica orientada-para-o-evento caracteriza o EC em termos do que é obrigatório 

ou permitido dentro de algum sistema de convenções morais ou legais. Em contraste com a 

modalidade deôntica orientada-para-o-participante, as obrigações expressas por meio dessa 

modalidade não recaem sobre um participante em particular, mas representam regras gerais de 

conduta. A modalidade volitiva21 orientada-para-o-evento caracteriza o EC em termos do que 

é geralmente desejável ou não.  

As Propriedades Configuracionais (f) constituem um inventário de estruturas de 

predicação relevantes à língua, e as camadas das Propriedades Não-Configuracionais 

                                                 
19 Segundo os autores, a localização temporal absoluta é uma propriedade dos Episódios, enquanto que a 
localização temporal relativa é uma propriedade dos ECs. 
20 O Capítulo 3 versa sobre Modalidade mais detalhadamente. 
21 Dificilmente, ela é codificada por marcadores especializados, por isso se agrupa à modalidade deôntica. 
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hospedam os lexemas de uma língua. Essa camada, assim como as demais, pode ser 

qualificada por modificadores e/ou operadores. Os modificadores da camada (f) permitem a 

colocação de expressões lexicais que introduzem participantes no EC. Estes participantes 

estão cognitivamente presentes no Componente Conceitual, mas o conjunto de estruturas 

disponível não lhes oferece lugar como argumentos. Os modificadores das Propriedades 

Configuracionais podem designar Modo, que é relevante às várias camadas, mas com 

diferenças no comportamento. Assim, ele pode atuar sobre o predicado ou sobre um EC. 

Outro modificador é aquele que quantifica a constituição interna de um EC, como 

a categoria de Duração, que define a extensão temporal interna de um EC. Os operadores 

pertencem a três categorias: Aspecto, Modalidade Orientada-para-o-participante e 

Quantificação.  

Com relação à Modalidade Orientada-para-o-participante (MOP), este tipo de 

modalidade afeta a parte relacional do enunciado quando expresso por um predicado e seus 

argumentos e diz respeito à relação entre um participante em um EC e à realização daquele 

EC. Nessa modalidade, é possível distinguir três subcategorias: (i) Facultativa, que descreve a 

habilidade (intrínseca ou adquirida) de um participante engajar-se num EC designado pelo 

predicado; (ii) Deôntica, que descreve o estado de um participante sobre uma obrigação ou 

tendo permissão para engajar-se em um EC designado pelo predicado; e (iii) Volitiva, que 

descreve o desejo do falante em engajar-se num EC designado pelo predicado.  

Há, ainda, a Modalidade Orientada-para-a-proposição, que marca o 

(des)comprometimento do Falante com o Conteúdo Proposicional de sua asserção. 

Os Indivíduos, que podem ser qualificados por modificadores ou operadores, são 

unidades semânticas introduzidas pela variável (x1) e designam entidades concretas, 

tangíveis, reconhecidos por Lyons (1977), como entidades de primeira-ordem. Eles são 

definidos por ocuparem uma porção do espaço, de tal forma que dois indivíduos não ocupam 

o mesmo espaço. Um Indivíduo também pode ser caracterizado em termos de um EC 

(entidade de segunda-ordem). Nesse caso, o Indivíduo pode conter um modificador espaço-

temporal. 
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2.2.3 O nível morfossintático 
 

 

Relacionado à codificação, o nível morfossintático é responsável por receber o 

input dos outros dois níveis e fazer emergir os dois numa representação estrutural simples, 

que convergirá a um construto fonológico no nível seguinte, que finalmente será input para o 

articulador, o Componente Output do modelo. Assim, conforme Hengeveld e Mackenzie 

(2008), pode-se dizer que este nível é dependente dos outros dois: as estruturas input provêm 

informação para o nível morfossintático, que aplica seus próprios princípios de organização. 

Ele não adiciona nem subtrai informação semântica ou pragmática. O input recebido contém 

um conjunto de informações não-lexicais: (i) informação sobre dependências 

(núcleo/modificador); (ii) informação sobre funções; (iii) informação sobre operadores e (iv) 

informação abstrata do tipo que deve ser convertido em proformas de vários tipos. Essas 

informações devem ser preservadas e representadas corretamente nos lugares certos nas 

estruturas sintáticas e morfológicas. 

A relação do nível Morfossintático e dos dois níveis é governada por três 

princípios: Iconicidade, Integridade do Domínio e Estabilidade Funcional. Eles contribuem 

para maximizar o paralelismo entre as estruturas. A iconicidade parece se aplicar aos níveis 

mais altos, como a ordenação dos ECs, que estão relacionados à experiência física e mental 

dos indivíduos. A integridade se refere à preferência por unidades que, juntas nos dois 

primeiros níveis, podem ser justapostas umas às outras no nível Morfossintático. Há uma 

preferência por uma relação um-para-um entre as estruturas hierárquicas dos níveis input e o 

Morfossintático. A estabilidade funcional diz respeito à exigência de que os constituintes com 

a mesma especificação sejam colocados na mesma posição em relação a outras categorias.  

Com relação à organização da estrutura hierárquica, temos o seguinte: 

 

 
 

O esquema inicia-se com uma Expressão Linguística (Le), um conjunto de uma 

unidade, que pode consistir em uma Cláusula (Cl) ou Sintagma. Essas unidades podem ser 

usadas independentemente ou não. Hengeveld e Mackenzie (2008) explicam que existem 

vários tipos de constituição da Le: (i) dependente mutuamente (equiordenação), (ii) 
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dependente de um (cosubordinação/extra-cláusula) e (iii) não-dependente 

(coordenação/listagem). 

A cláusula22 é um agrupamento de um ou mais Sintagmas caracterizada por um 

template (modelo/padrão) para a ordenação dos Sintagmas e por expressões morfológicas de 

conexão. Para os autores, a Cláusula é tida como uma categoria universal no que tange à 

estrutura morfossintática. As cláusulas são caracterizadas por templates que desempenham um 

papel importante na determinação da sequência linear dos Sintagmas e outras unidades que a 

compõem.  

Os templates interagem com outros princípios constituintes de ordem para 

determinar a sequência que será passada ao nível Fonológico. A designação de um sintagma a 

uma posição no template resultará de uma inter-relação complexa entre a categoria 

morfossintática dele (NP, VP...) e sua função. A função pode ser: (i) herdada do nível 

Interpessoal (tópico, foco...), (ii) herdada do nível Representacional (Ator, paciente, locativo) 

e (iii) marcada ao nível Morfossintático (Sujeito/objeto). O template é escolhido a partir dos 

primitivos disponíveis ao nível Morfossintático. Devido à recursividade, a possibilidade de 

templates é potencialmente infinita. Entretanto, é possível reduzi-los a um número pequeno: 

os macrotemplates. Assim, SVO, SOV23 etc. constituem macrotemplates altamente 

esquemáticos.  

O Sintagma (X p) é caracterizado pelo fato de que é nucleado por um item lexical 

que é passado dos dois outros níveis. Ele consiste em uma configuração sequenciada de 

palavra, outros sintagmas e cláusulas encaixadas. Entre os subtipos de sintagmas, os autores 

distinguem o sintagma verbal (Vp), o sintagma nominal (Np), o sintagma adjetival (Adjp), o 

sintagma adverbial (Advp) e o sintagma aposicional (Adp). Vale salientar que não há 

correspondência um-para-um necessária entre classes de lexemas reconhecidos numa língua e 

os tipos de Sintagmas e as classes de palavras reconhecidas numa língua.  

A Palavra24 (Xw) terá sua estrutura interna constituída por uma série de morfemas 

(Xm), outras palavras (Xw), sintagmas (Xp) e cláusulas (Cl). Essa estrutura é altamente 

                                                 
22 Segundo o modelo top-down e a abordagem centrípeta, se, numa língua, o local dos constituintes é direcionado 
por fatores pragmáticos, o local deles deverá preceder o local dos outros. Assim, a colocação dos modificadores 
interpessoais precede os representacionais, num movimento centrípeto. 
23 Ordem SVO: sujeito-verbo-objeto. Ordem SOV: sujeito-objeto-verbo. 
24 Conforme os autores, os lexemas são operativos ao nível Representacional; palavras são ao nível 
morfossintático. Existem várias razões para fazer essa distinção: (i) uma palavra simples pode corresponder a 
vários lexemas (ex.: sword-swallower); (ii) um lexema simples pode corresponder a várias palavras (kick the 
bucket > “die”); (iii) existem línguas que fazem distinção entre classe de palavras, mas não entre classes de 
lexemas; (iv) existem palavras que não têm lexemas correspondentes, como dummies (proformas) ou elementos 
suporte. 
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abstrata, uma vez que não se determina uma quantidade exata de itens que constituem uma 

camada. A GDF cobre unidades de todas as escalas de complexidade ou simplicidade. 

 

 

2.2.4 O nível fonológico 
 

 

O nível Fonológico é responsável por prover uma representação de cada Ato 

Discursivo, a fim de que isto sirva como input para o “Componente Output”, que é o 

“articulador” que se relaciona com a frequência, a intensidade, a duração etc. Hengeveld e 

Mackenzie (2008) explicam que este nível funciona em paralelo com os demais níveis, pois 

ele recebe input dos outros três níveis e é dependente deles para o seu funcionamento. 

Para a GDF, a estrutura hierárquica desse nível está composta por seis camadas, a 

saber: Enunciado, Sintagma Intonacional, Sintagma Fonológico, Palavra Fonológica, Pé e 

Sílaba. Assim, temos a seguinte estrutura: 

 

 
 

Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), um Enunciado (U1) consiste de ou mais 

Sintagmas Intonacionais (IP1), que são compostos de um ou mais Sintagmas Fonológicos 

(PP1), que contêm uma ou mais Palavras Fonológicas (PW1), e estas são compostas de um ou 

mais Pés (F1), que, por seu turno, são compostos de Sílaba (S1). 

O Enunciado (U) é marcado por uma pausa longa e pode ter distinções paratonais, 

ou seja, distinções de “unidades estruturais, do discurso falado, relacionadas a um tópico, as 

quais são marcadas fonologicamente por um alto pico sobre a primeira sílaba e um baixo pico 
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sobre a sílaba final, seguidas por uma pausa significante” (THOMPSON, 1994 apud 

HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 430). 

O Sintagma Ilocucional (IP) é caracterizado, internamente, pelo movimento de 

pico de uma ou mais Sílabas, e, externamente, é separado de outros IP pela pausa. Para os 

autores, cada IP contém um movimento de pico global, ascendente ou descendente. Em geral, 

parece que a maioria das línguas associa o pico descendente a Ilocuções Declarativa e 

Imperativa, enquanto que o pico ascendente é associado a Ilocuções Interrogativas, por 

exemplo. 

O Sintagma Fonológico (PP) é algo intermediário entre o Sintagma Ilocucional e a 

Palavra Fonológica (PW), o qual é um segmento de estrutura fonológica que mostra alguma 

característica fonológica que é um critério para o seu status como Palavra Fonológica.  

Por fim, o Pé (F) é constituído por Sílabas (S) – uma forte e várias fracas - que são 

formadas por fonemas. Uma Sílaba é formada, no máximo, por três partes: início (onset), 

núcleo (vogal ou consoante sonora) e coda.   

 

 

2.3 Síntese conclusiva 

 

 

Neste capítulo, versamos sobre as principais características da abordagem do 

funcionalismo linguístico, principalmente no que concerne à Gramática Discursivo-Funcional 

e à Gramática Funcional.  

Vimos que a linguagem constitui uma atividade cooperativa regida por normas, 

regras linguísticas e pragmáticas, em que as estruturas linguísticas são vistas como 

“configurações de funções, sendo cada uma das funções vista como um diferente modo de 

significação na oração”. Um ponto relevante dessa abordagem reside no fato de considerar-se 

que o falante e o ouvinte possuem certa informação pragmática, como crenças, opiniões, 

sentimentos e outros no momento da interação.  

Decidimos nos apoiar na perspectiva da GDF, um modelo top-down, que toma 

como unidade básica o ato de fala, para o qual estabelecem quatro níveis de análise. Esses 

níveis, que formam o componente gramatical, interagem com mais três níveis: o componente 

conceitual, o componente contextual e o componente de expressão. Tratamos em várias 
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seções de cada um desses níveis internos ao componente gramatical, fornecendo a estrutura 

abstrata de cada um deles.  

Para o componente contextual, apresentamos, ainda, as contribuições de Connolly 

(2007), que especificam e ampliam a noção de componente contextual, o que nos será de 

grande valia no estabelecimento de duas variáveis e na análise das ocorrências. 
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3 MODALIDADE DEÔNTICA 

 

 

3.1 Considerações gerais sobre a categoria Modalidade 

 

 

Os primeiros a tentarem elaborar o conceito de modalidade foram os lógicos, cuja 

preocupação central era saber se a modalidade constituía ou não uma característica objetiva 

do mundo. Eles consideravam as modalidades aléticas como fundamentais, pois estavam 

relacionadas à verdade do conteúdo proposicional. Também foram os lógicos que ampliaram 

a noção de modalidade alética de modo a abranger as modalidades epistêmicas e as 

modalidades deônticas (CERVONI, 1989). Essa ampliação serviu de base para os estudos de 

cunho linguístico, o que não significa dizer que as relações estabelecidas pelos lógicos 

coincidam com as dos linguistas, já que, para a Linguística, a modalidade apresenta um 

caráter de subjetividade e de não-factualidade com relação à proposição que ela determina 

(PALMER, 1986). Além disso, a preocupação dos linguistas está relacionada aos aspectos 

morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmático-discursivos da categoria modalidade. Desse 

modo, diversos tratamentos foram propostos para esta categoria, atentando ora para sintaxe, 

ora para semântica, ora para a pragmática.  

As análises de cunho linguístico que utilizaram aspectos puramente sintáticos 

buscavam fazer uma distinção entre os modais deônticos e os epistêmicos. Dentre eles, vale 

ressaltar os trabalhos feitos por estudiosos ligados à Gramática Gerativa, como Ross (1969a 

apud LYONS, 1977), que tratava apenas dos aspectos internos à oração. Este tratamento 

sintático visava ao estudo da modalidade em termos de ambiguidade semântica dos 

enunciados, cujo sentido estaria no próprio sistema da língua, sem a consideração das 

circunstâncias de sua produção. 

Dentre as abordagens semânticas da modalidade, destacamos a de Lyons (1977), 

uma vez que o tratamento da modalidade é feito a partir de frases, pois o que importa é o 

aspecto veredictório das proposições. A preocupação central está na sistematização formal e 

na desambiguização de proposições modais em relação a mundos possíveis. Ainda nessa 

abordagem, não são considerados os contextos da enunciação na análise da categoria 

modalidade e, consequentemente, não se pode verificar eficazmente os efeitos de sentido dos 

modalizadores, dando-se conta somente da função representativa da linguagem. 
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A partir de Austin (1990) e Searle (1981), há uma valorização da intencionalidade 

para explicar as atitudes proposicionais. As modalidades, então, passam a ser vistas como 

intencionais, uma vez que são produzidas de modo a executar um ato ilocucional, que visa a 

um determinado efeito no Ouvinte. 

Segundo Parret (1988), a modalidade deve ser examinada do ponto de vista da 

pragmática linguística, cujo objeto é um fragmento linguístico dependente do seu contexto 

“accional”, o que pressupõe uma orientação semântica. Dessa forma, as modalidades e suas 

extensões devem ser estabelecidas por uma gramática semântico-pragmática.  

Para o autor, as abordagens orientadas por uma gramática puramente sintática 

incorrem no insucesso, uma vez que “é necessário recorrer a uma semântica, se não a uma 

pragmática das modalidades, se se quer recuperar a estrutura distribucional, mesmo que 

superficial, das modalidades” (p.83-84). Isso implica em uma análise que considere o 

contexto da enunciação, que está composto de, pelo menos, três elementos: (i) produção 

intencional pelo locutor; (ii) reconhecimento da intenção (ou intenções) do locutor por parte 

do destinatário, e (iii) suporte situacional do processo. 

 

 

3.1.1 Tipologia das modalidades: algumas propostas  
 

 

 A principal distinção do ponto de vista linguístico deve ser feita entre modalidade 

epistêmica e modalidade deôntica, como o fazem vários autores como Lyons (1977), Halliday 

e Matthiessen (2004), Goossens (1987), Hengeveld (1987; 1988), Dik (1997). 

Segundo Lyons (1977), as modalidades linguísticas devem ser investigadas como 

atitudes proposicionais, podendo ser subdivididas em epistêmica (objetiva e subjetiva) e 

deôntica. A modalidade epistêmica está relacionada ao conhecimento ou crença do falante em 

relação à verdade de uma proposição. Vale ressaltar ainda que, sob o rótulo de modalidade 

epistêmica, Lyons (1977) inclui também as modalidades aléticas. 

Com relação à modalidade deôntica, ela está relacionada à obrigação, à permissão 

e à proibição. Desse modo, para Lyons (1977), a modalidade deôntica está associada à 

necessidade ou possibilidade de atos realizados por agentes moralmente responsáveis.  

Palmer (1986) define modalidade como “a gramaticalização das atitudes e 

opiniões (subjetivas) do falante”. Para ele, o elemento subjetividade é a característica 
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essencial para definir esta categoria. Entretanto, surgem alguns problemas quando se 

considera o uso de “can”, uma vez que, para o autor, ele não envolveria nenhuma atitude ou 

opinião do falante, servindo somente para expressar a habilidade ou capacidade do 

sujeito/agente. Tal fato o leva a propor a existência de três tipos básicos de modalidade: a 

dinâmica, a epistêmica e a deôntica. Cabe, entretanto, ressaltar que, por encontrarem-se fora 

de um contexto real de uso da língua, os exemplos do modal “can”, fornecidos pelo autor, 

parecem destituídos do elemento subjetividade. 

A modalidade dinâmica seria o tipo mais básico, pois está relacionada à 

capacidade, disposição, e à habilidade do sujeito, ou seja, é orientada para o sujeito, o que é 

questionado por Menezes (2006). A modalidade epistêmica envolve as noções de 

possibilidade e necessidade, além de servir para indicar o grau de comprometimento do 

falante com o que ele diz. Ele inclui a evidência (o rumor, o relato ou a evidência de sentidos) 

como um subtipo desta modalidade. O outro subtipo seria o julgamento, que envolve opiniões 

ou conclusões do falante. A modalidade deôntica abarca, sob este rótulo, todo tipo de 

modalidade que “contém o elemento de vontade”. Com base na noção de atos de fala de 

Searle, Palmer (1986) estabelece dois tipos básicos de modalidade deôntica: o diretivo e o 

comissivo. O ponto comum entre esses dois tipos é que são não somente subjetivos, mas 

também performativos, pois eles instigam a realização de uma ação por outros ou pelo próprio 

falante. O autor também considera as modalidades volitivas e as avaliativas como 

pertencentes à modalidade deôntica, apesar de reconhecer que elas não são estritamente 

deônticas, nem tampouco epistêmicas. Como vemos, em Palmer (1986), o termo “deôntico” 

abrangeria qualquer modalidade que não seja epistêmica.  

Semelhante ao que faz Palmer (1986), Goossens (1987) denomina de modalidade 

facultativa as noções de capacidade e volição, enquanto que modalidade deôntica se associa 

às noções de permissão e obrigação. 

Em Halliday e Matthiessen (2004), o termo modalidade está diretamente 

relacionado à polaridade, uma vez que aquela se refere aos graus intermediários entre os pólos 

positivo e negativo. Para uma tipologia da modalidade, os autores levam em consideração a 

função subjacente da fala e a forma da sentença, o que permite distinguir modalização e 

modulação. O termo modalização é usado para o que se conhece como modalidade 

epistêmica, pois serve para expressar a avaliação do falante sobre probabilidades ou 

frequência. O termo modulação, por sua vez, é empregado para se referir ao que se denomina 

modalidade deôntica. Ela compreende os atos de comando e sugestão.  
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Como vemos, existem inúmeras possibilidades de análise da modalidade. 

Entretanto, preferimos a abordagem iniciada por Hengeveld (1988) e Dik (1997), uma vez que 

tal modelo nos fornece a noção de escopo de atuação dos modalizadores, o que permite 

distinguir diferentes instâncias de modalização. Questionamos, entretanto, se esses níveis de 

atuação do modalizador são suficientes para definir uma modalidade como objetiva ou como 

subjetiva. 

Hengeveld (1988) propõe a existência de três tipos de modalidade: a inerente, a 

objetiva (epistêmica e deôntica) e a epistemológica (subjetiva epistêmica ou boulomaica, 

evidencial), dependendo do nível (ou camada) de atuação do modalizador. Tais distinções 

serão parcialmente reformuladas na proposta da Gramática Discursivo-Funcional, como 

veremos mais adiante. 

A modalidade inerente refere-se à relação entre um participante e a realização do 

EC no qual ele está inserido. Configura-se, portanto, no nível da predicação, indicando, 

geralmente, capacidade, habilidade e volição. Corresponde, pois, a modalidade dinâmica, 

proposta por Palmer (1986). 

 Na modalidade objetiva, o falante avalia o estatuto de realidade de um EC 

designado na predicação. Tal avaliação é dita epistêmica, quando o falante concebe, segundo 

seu conhecimento, o estatuto de um EC conforme uma escala de possibilidade. A deôntica é a 

modalidade na qual o falante concebe um EC de acordo com uma escala de permissividade, 

segundo convenções morais, sociais ou legais. Em ambas, o falante está isento de 

responsabilidade, pois não existem marcas linguísticas que revelem sua relação pessoal com o 

que é dito. Como vemos, para eles, a modalidade deôntica se dá no nível da predicação, que 

corresponde à função representacional da linguagem.  

Pessoa (2007), entretanto, chama a atenção para o fato de que, no discurso 

publicitário, ao utilizar modalizadores deônticos, o anunciante visa a modificar a informação 

pragmática do leitor-consumidor de tal modo que ele aja (compre como desejado), o que a 

leva a dizer que a modalidade deôntica se presta também à função interpessoal ou 

intersubjetiva. Desse modo, é possível haver modalidade deôntica subjetiva, assim como há 

epistêmica subjetiva, conforme Verstraete (2004). 

A modalidade epistemológica diz respeito à expressão do (des)comprometimento 

do falante em relação à verdade do conteúdo da proposição. Tal modalidade é subdividida em 

subjetiva, na qual o falante se assume como fonte da informação, não podendo, por isso, ser 

questionada; e evidencial, na qual o falante, dependendo da sua intenção comunicativa, pode 
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ou não indicar a fonte da informação, como forma de (des)comprometer-se com relação à 

mensagem que ele veicula.  

Hengeveld (2004), ao reformular a proposta anterior, especifica dois parâmetros 

que são levados em consideração para a nova proposta de classificação da Modalidade. 

Assim, primeiramente, considera-se o “alvo de avaliação”, o que permite a distinção entre 

modalidade objetiva e modalidade subjetiva, e, em segundo, considera-se o “domínio de 

avaliação”, o que permite a distinção entre modalidade epistêmica, deôntica e volitiva.  

Com relação ao alvo de avaliação, ele está relacionado à parte do enunciado que é 

modalizado, o que, novamente, faz-nos remeter à noção de escopo, ainda que seja 

indiretamente. Assim, tem-se: modalidade orientada-para-o-participante (MOA), modalidade 

orientada-para-o-evento (MOE) e modalidade orientada-para-a-proposição (MOP). 

No que tange ao domínio de avaliação, este parâmetro está relacionado à 

perspectiva a partir da qual é executada a avaliação, o que possibilita cinco distinções modais: 

modalidade facultativa (relaciona-se a capacidades intrínsecas ou adquiridas), modalidade 

deôntica (relaciona-se com o que é permitido legal, social e moralmente), modalidade volitiva 

(relaciona-se com é desejável), modalidade epistêmica (relaciona-se com o que é conhecido 

sobre o mundo atual) e modalidade evidencial (relaciona-se com a fonte da informação 

contida na sentença).   

Para Hengeveld (2004), o cruzamento desses parâmetros permite quinze 

combinações, das quais, segundo ele, algumas são logicamente excludentes. Assim, não são 

possíveis: modalidade orientada-para-o-participante epistêmica e evidencial, modalidade 

orientada-para-o-evento evidencial e modalidade orientada-para-a-proposição facultativa e 

deôntica. Percebe-se que ainda à modalidade deôntica não é atribuído o status de subjetiva, 

como ocorre com a modalidade epistêmica e a evidencial, o que não nos parece de todo 

coerente.  

Por seu turno, Halliday e Matthiessen (2004) explicam que a modalidade pode ser 

determinada pelo tipo de orientação, o que permite distinguir entre modalidade objetiva e 

subjetiva, bem como entre variante explícita e implícita, o que possibilita a existência de 

vários modos de expressão da modalidade na cláusula. Assim, com base nessa perspectiva, 

para a modalidade deôntica em inglês, os autores fornecem os seguintes exemplos: 

a) Subjetiva, explícita: I want John to go. (Eu quero que John vá.). 

b) Subjetiva, implícita: John should go. (John deve ir.). 

c) Objetiva, explícita: It's expected that john goes. (É esperado que John vá.) 
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d) Objetiva, implícita: John's supposed to go. (Supõe-se que João vá./ É esperado 

que John vá.). 

Tais frases, isoladas do seu contexto de uso, servem como uma tentativa de 

identificar o tipo de orientação da modalidade e o tipo de variante da modalidade. Mas, 

centrada somente na forma, a distinção entre a modalidade deôntica (modulação) subjetiva e 

objetiva resulta difícil.     

Outra variável que se poderia considerar na análise da modalidade está 

relacionada ao julgamento modal ou ao valor (baixo, médio ou alto), o que, em relação à 

modalidade deôntica, pode estar vinculado aos valores deônticos. Para Halliday e Matthiessen 

(2004), é fundamental tal variável relacionar-se com a polaridade, o que permite outras 

combinações. Assim, é possível ter uma obrigação (tipo de modalidade) positiva (polaridade) 

alta (escala de valor) implícita subjetiva (orientação). Para nós, tendo em vista a GDF, estas 

escolhas são condicionadas pelo Componente Contextual e têm reflexos diretamente nos dois 

níveis de formulação da GDF. 

No que tange ao inglês, Halliday e Matthiessen (2004) nos fornecem uma lista de 

modais (deônticos) tendo em vista todas essas variáveis. Assim, eles distinguem cada meio de 

expressão com base em: polaridade, escala de valor e orientação, como mostra o Quadro 2: 

 
Quadro 2 – Categorização de modais deônticos segundo parâmetros de Halliday e Matthiessen (2004) 

Tipo 
 

Polaridade Transf.  Grau 
 

 Orientação   Item modal 

Obligation 
(Obrigação) 

Positive 
(Positiva) 

- 
High 
(Alto) 

Implicit 
(Implícita) 

Subjective 
(Subjetiva) 

Must 
(Deve) 

- 
Objective 
(Objetiva) 

Required 
(Solicitado) 

- 

Median 
(Médio)

Subjective 
(Subjetiva) 

Should 
(Deve) 

- 
Objective 
(Objetiva) 

Supposed 
(Deve/é 

esperado) 

- 
Low 

(Baixo) 
Subjective 
(Subjetiva) 

Can 
(Pode) 

-   
Objective 
(Objetiva) 

Allowed 
(Permitido) 

Negative 
(Negativa) 

Transferred 
(Transferida)

High 
(Alto) 

Subjective 
(Subjetiva) 

Can't 
(Não pode) 

Direct 
(Direta) 

Objective 
(Objetiva) 

Required not 
(Não solicitado)

Transferred Explicit   Not allowed 
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(Transferida) (Explícita) (Não permitido)

Direct 
(Direta) 

Median 
(Médio)

Implicit 
(Implícita) 

Subjective 
(Subjetiva) 

Shouldn't 
(Não deve) 

    
Objective 
(Objetiva) 

Supposed not 
(Não deve) 

Transferred 
(Transferida)

  
Explicit 

(Explícita)   

Not supposed 
(Não é 

esperado) 
Low 

(Baixo) 
Implicit 

(Implícita) 
Subjective 
(Subjetiva) 

Needn't 
(Não precisa) 

    

Direct 
(Direta)     

Objective 
(Objetiva) 

Allowed not 
(Não é 

permitido) 

Transferred 
(Transferida)   

Explicit 
(Explícita)   

Not required 
(Não é 

solicitado) 
Fonte: Adaptado de Halliday e Matthiessen (2004, p. 622) 

 

Para eles, a diferença entre a orientação subjetiva e a objetiva pode ser vista a 

partir do efeito do “tag”, nos seguintes enunciados fornecidos por eles: (i) He couldn’t have 

meant that, could he? (Ele não poderia ter querido dizer isso, poderia?), em que o falante quer 

a confirmação, por parte do ouvinte, da estimativa dele sobre a probabilidade; (ii) Surely he 

didn’t mean, did he? (Com certeza ele não quis dizer isso, não foi?), em que o falante quer 

que o ouvinte responda se o que ele pensa está ou não de acordo com a opinião do outro. 

Apesar dessas indicações, não há modos de reconhecer essa subjetividade, pois um mesmo 

auxiliar pode ser usado em ambas as orientações em português, por exemplo. 

 Segundo eles, como falantes, “gostamos de dar proeminência ao nosso ponto de 

vista; e o modo mais efetivo de fazer isto é vesti-lo como se fosse o que constituiu a asserção 

[...] com a possibilidade adicional de marcação disto aparecer como se não fosse nosso ponto 

de vista” (p. 624)25. Em outras palavras, ao retirar da construção de um dado enunciado as 

marcas de subjetividade daquele que o produz, o falante cria um “efeito de objetividade” no 

seu discurso, o que contribui, de modo mais eficaz, provavelmente, para que o ouvinte adira à 

mesma opinião do falante, já que se trata de algo consensual. Em sendo assim, modalizar ao 

nível da predicação talvez não seja condição necessária e suficiente para imprimir 

                                                 
25 [...] we  like to give prominence to our own point of view; and the most effective way of doing that is to dress it 
up as if was this that constituted the assertion […] with the further possibility of making it appear as if it was not 
our point of view at all […]. (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 624 – Tradução nossa) 
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objetividade à categoria. Tais efeitos podem não ser relacionados estritamente às camadas e 

aos níveis como propõem a GF e a GDF.  

 

 

3.1.2 Modalidade e outras categorias: relações possíveis 
 

 

No que concerne ao tratamento de Modo e Modalidade, não há um consenso entre 

os estudiosos. Conforme nos esclarece Almeida (1988), ora se considera a Modalidade como 

uma categoria mais ampla, incluindo, pois, o que se chama tradicionalmente de Modo; ora se 

considera o Modo como uma categoria que abriga as noções tradicionais de Imperativo, 

Subjuntivo e Indicativo, além das noções de possibilidade e necessidade. Entretanto, como 

salienta Palmer (1986, p. 21), a distinção entre Modo e Modalidade é similar às distinções 

entre Tempo e tempo ou entre Gênero e sexo. Sendo assim, preferimos, assim como Lyons 

(1977) e Palmer (1986), fazer a distinção entre essas duas categorias, apesar de haver estreitas 

relações entre elas. O termo “Modo” é, pois, aplicado aos conjuntos de formas verbais 

flexionadas, o que faz que seja considerado como uma categoria gramatical, já que, 

geralmente, está associada à morfologia verbal.  

Vale lembrar que, segundo Mateus et al. (2003), os modos se relacionam com a 

modalidade de diversas maneiras. Para a autora, “é importante ter em conta o contexto 

discursivo, lexical e sintático, pois pode ser revelador da natureza de cada um dos modos.” (p. 

254). Assim, o modo imperativo, em português, especializou-se na expressão da modalidade 

deôntica, enquanto que o indicativo e o subjuntivo (conjuntivo) podem associar-se a mais de 

uma modalidade e podem não ter uma relação direta com os tipos de modalidade. 

Com relação à categoria Tempo, em alguns casos, a escolha por determinado 

tempo verbal serve como um meio de expressão da modalidade ou, ainda, tem a função de 

asseverar ou atenuar a força ilocucionária de um modalizador, como observa Silva-Corvalán 

(1995). Assim, a morfologia verbal contribui para que uma proposição seja interpretada como 

mais ou menos assertiva (escala de assertividade), o que significa dizer que há uma relação 

entre modalidade e outras categorias verbais, como tempo, modo e aspecto. Verstraete (2001) 

explica que, em relação à modalidade deôntica, a distinção morfológica de tempo implica em 

uma mudança de comportamento:  
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Com a modalidade deôntica objetiva, o tempo morfológico passado expressa a 
existência de uma necessidade passada [...]. Com a modalidade deôntica subjetiva, o 
tempo morfológico passado não expressa o desejo passado do falante [...]. Este 
comportamento divergente com respeito ao tempo pode ser explicado em termos de 
performatividade [...]. Os verbos modais objetivos [...] podem ser situados no tempo 
[...]. Os modais subjetivos têm uma função muito diferente: eles realizam 
performativamente a posição do comprometimento epistêmico ou deôntico com 
relação ao conteúdo da proposição da cláusula [...] a modalidade subjetiva faz parte 
do componente performativo da cláusula e não é assunto para distinção de tempo. 26 
(p. 1524) 

 
No que tange ao aspecto, o tempo verbal presente parece ser uma forma não-

marcada, pois confere ao enunciado um caráter atemporal; enquanto que o pretérito e o futuro 

são perfectivos, e o imperfeito, o condicional do indicativo e as formas do subjuntivo são 

imperfectivos.  Desse modo, sentenças modalizadas com o aspecto perfectivo conduzem a 

uma interpretação de que a possibilidade da proposição existiu, mas não está mais disponível; 

enquanto que, ao modalizar com o imperfectivo, o falante concebe o conteúdo proposicional 

como possível desde que as circunstâncias contextuais sejam satisfeitas. 

Tendo em vista essas relações, acreditamos que o estudo da modalidade não pode 

desconsiderar os efeitos do emprego dos tempo/aspecto e modos verbais sobre os modais, 

uma vez que eles constituem meios de atenuação ou asseveração da força ilocucionária, 

contribuindo, portanto, para a compreensão dos valores deônticos instaurados e, 

consequentemente, para a construção discursiva. 

 

 

3.1.3 A expressão da modalidade   
 

 

A modalidade pode ser expressa por uma variedade de meios nas línguas naturais: 

morfológicos, lexicais, sintáticos ou prosódicos, podendo ocorrer simultaneamente. Segundo 

Palmer (1986), a modalidade pode ser marcada pelo uso de verbos modais, pelo modo e por 

partículas e clíticos. Além dos verbos modais, o modo, principalmente o subjuntivo, pode 

servir à expressão da modalidade. Entretanto, vale ressaltar que a modalidade não está 
                                                 
26 With objective deontic modality, morphological past tense expresses the existence of past necessity [...]. With 
subjective deontic modality, morphological past tense never expresses the speaker’s past wish, unless it occurs 
in a context of indirect speech [...]. This divergent behavior with respect to tense can likewise be explained in 
terms of performativity [...]. Objective modal verbs [...] can therefore be situated in time [...]Subjective modals 
have a very different function: they performatively realize a position of epistemic or deontic commitment with 
respect to the propositional content of the clause,  [...] subjective modality belongs to the performative 
component and is therefore not subject to distinctions of tense. (VERSTRAETE, 2001, p. 1524 – Tradução 
nossa). 
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estritamente relacionada às características verbais, podendo, pois, ser marcada por meio de 

partículas 27.  

Neves (1996) explica também que a modalidade pode ser expressa por verbos, 

advérbios, adjetivos em posição predicativa, substantivos e pelas categorias gramaticais do 

verbo, tais como aspecto, tempo e modo, bem como alguns expedientes sintáticos 

(unipessoalização, apassivização) e meios prosódicos.  

Koch (2004) diz que, em língua portuguesa, são vários os meios de lexicalização 

da modalidade: (i) os performativos explícitos; (ii) os auxiliares modais; (iii) os predicados 

cristalizados; (iv) os advérbios modalizadores; (v) modos e tempos verbais etc. 

De qualquer modo, seja qual for o meio de expressão da modalidade, vale 

ressaltar que a categoria modalidade constitui um recurso ao qual recorremos a fim de 

fornecermos indícios acerca de nossas opiniões, crenças, desejos, bem como o grau de 

comprometimento com o que se diz. Além disso, a opção por determinados modalizadores é 

feita levando em consideração a informação pragmática do “ouvinte”. 

 

 

3.2 A modalidade deôntica: um dos domínios de avaliação modal 

 

 

 A origem do termo deôntico remonta à palavra grega deon, significando “o que é 

obrigatório”, e se refere à lógica da obrigação e da permissão (LYONS, 1977). Desse modo, a 

modalidade deôntica se relaciona à necessidade ou à possibilidade dos atos realizados por 

agentes moralmente responsáveis, o que implica alguma espécie de controle humano 

intrínsecos dos eventos (NEVES, 1996). 

Segundo a proposta de organização da frase em camadas da Gramática Funcional 

(HENGEVELD, 1988; DIK, 1997), a modalidade deôntica se situa na predicação, que diz 

respeito à função representacional da linguagem, o que lhe conferiria um caráter objetivo. 

Destacamos que o termo objetivo não significa a descrição “exata e fiel” dos fatos, mas está 

relacionado à ausência de marcas linguísticas que revelem a introjeção do falante no 

enunciado.  

Pessoa (2007) salienta que essa separação em camadas, às quais correspondem 

duas funções (representacional e interpessoal), é uma tentativa de formalização da estrutura 

                                                 
27 Na sentença em Luiseño “noo xu n pó heyi/ / I should dig”, o elemento xu constitui uma partícula modal.   
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frasal, de modo que uma frase apresenta todas as camadas e funções lá estabelecidas. A 

modalidade deôntica poderia ter um componente interpessoal, uma vez que visa à 

modificação da informação pragmática do ouvinte, no sentido de levá-lo à ação. 

No que diz respeito às características desse tipo de modalidade, Lyons (1977) 

aponta as seguintes: 

 

(i) a sentença não descreve um ato em si mesmo, mas um EC que será obtido, 

caso o ato seja realizado, em algum tempo (ou mundo) futuro; 

 

(ii) a relação intrínseca com a noção de futuridade, pois, ao impor algo a alguém, 

a execução do ato será futura, seja próxima ou não, já que não podemos impor que 

alguém realize um ato no passado; 

 

(iii) o (re)conhecimento de uma fonte que a instaura ou cria uma necessidade ou 

possibilidade que recai sobre o alvo deôntico, pessoa ou instituição à qual está 

dirigido o valor deôntico instaurado.   

 

Em relação à fonte e ao alvo modais, Verstraete (2005) faz uma distinção 

importante: a de fonte modal, autoridade que concede uma permissão ou impõe uma 

obrigação, e a de agente modal, pessoa da qual se espera a condução da ação. Essa distinção é 

importante quando se leva em consideração a modalidade epistêmica, pois esta não tem 

agente modal. 

Essa distinção também é importante quando se analisam os valores de permissão e 

obrigação, uma vez que a diferença entre esses valores está na disposição do agente modal. 

Para o autor, a permissão codifica uma baixa atitude da fonte modal, bem como pressupõe 

disposição do agente para conduzir a ação; enquanto que a obrigação codifica uma forte 

atitude da fonte modal, bem como pressupõe não-disposição do agente. 

Para Palmer (1986), a modalidade deôntica é caracterizada como “contendo um 

elemento de desejo”, estando, pois, relacionada às ações realizadas pelo próprio falante ou por 

outros.  Essa característica também é pontuada por Heine (1995, p. 29), ao tentar estabelecer 

as propriedades conceptuais que distinguem a modalidade epistêmica da modalidade deôntica. 

São elas: 
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a) A existência de uma força, que é caracterizada como um “elemento de desejo”; 

b) O evento é realizado por algum agente controlador; 

c) O evento é dinâmico; 

d) O evento ainda não tem uma referência temporal; 

e) O evento é não-factual, embora haja alguma escala de probabilidade de que ele 

ocorra. 

Bastos et al. (2007) consideram que a modalidade deôntica é um dos domínios de 

avaliação modal, ou seja, a perspectiva a partir da qual a avaliação é executada. Assim, a 

modalidade deôntica concerne ao que é permitido legalmente, socialmente e moralmente. 

Nos tópicos seguintes, tratamos dos valores deônticos, seus tipos e subtipos. 

 

 

3.2.1 Valores deônticos e polaridade: tipos e subtipos  
  

 

Leite (2002), ao tratar na modalidade deôntica no discurso jurídico, diz que a 

modalidade deôntica corresponde aos predicados cujos valores modais são obrigatório, 

proibido e permitido. Lyons (1977) discute também as sentenças deônticas em termos da 

noção de obrigação, tentando estabelecer uma relação entre as noções de proibição e 

permissão. Para o autor a noção de permissão está relacionada à possibilidade, enquanto que a 

obrigação está relacionada à necessidade. 

Na tentativa de relacionar esses valores, Lyons (1977, p. 832-40) explica que se 

não há obrigação de se fazer algo, isso significa que há a permissão de não fazer, enquanto 

que se não há a permissão de se fazer algo, isso significa que há a obrigação de não fazer. 

Percebemos, portanto, que há uma relação que se estabelece entre modalidade e polaridade 

negativa. Dessa forma, uma obrigação, uma proibição ou uma permissão pode ser instaurada 

direta ou indiretamente, o que confere ao enunciado efeitos de sentidos diferentes.  

No que diz respeito ao português, Pessoa (2007), apoiada em Palmer (1995), 

identifica os auxiliares modais que são mais frequentes para a instauração de possibilidade e 

necessidade deônticas, tendo em vista a polaridade, a saber: 

  



56 
 

 
 

Quadro 3 - Expressão dos valores deônticos em relação à polaridade no português 

Valor deôntico e polaridade 
(positiva/negativa) 

Necessidade/ possibilidade Auxiliares modais 

Obrigação ‘Necessário’ deve, tem que/tem de, 
precisa, necessita 

Negação da obrigação ≅ 
permissão 

 
‘Não-necessário’ 

não tem que/tem de, não 
precisa, não necessita 

Obrigação de não atuar ≅ 
proibição 

 
‘Necessário-não’ 

não deve/ deve não 

Permissão ‘Possível’ pode 
Negação de permissão ≅ 
proibição 

 
‘Não-possível’ 

não pode 

Proibição ‘Necessário-não’ - 
Negação de proibição ≅ 
permissão 

 
‘Possível’ 

- 

Fonte: Baseado em Pessoa (2007, p. 70) 

 

Para os valores “proibição” e “negação da proibição”, em português, não há 

expressão por meio de auxiliares modais. 

Outro ponto importante dessa categoria diz respeito à existência de subtipos 

desses valores deônticos. Conforme Almeida (1988), os valores deônticos de obrigação e 

proibição podem ser internos/morais, quando envolvem o dever de consciência, profissional, 

social e religioso, decorrentes do decoro, dos costumes; ou externas/materiais, que se 

fundamentam numa necessidade natural, física, biológica ou fisiológica, decorrentes, 

portanto, de circunstâncias externas. 

 Com relação às variáveis “interna” e “externa”, chamamos a atenção para o fato 

de que elas não são categorias discretas, mas representam um continuum, podendo uma 

influenciar a outra. Dessa forma, deveres éticos, morais, religiosos, que são reconhecidos 

socialmente como internos, podem condicionar ou servir de base para forças externas, na 

elaboração de normas e regimentos, por exemplo, e vice-versa, como se pode verificar pelo 

depoimento retirado do corpus REDIP com o qual estamos trabalhando: 

 
(A) L4: não, eh, como sabe a deontologia nós podemos dizer que é uma espécie 
de ética aplicada, não é, aquilo que está escrito no código deontológico é a... o 
que constituiu o consenso ético entre os médicos e depois é transformado... num 
documento escrito, digamos assim, numa espécie de... de lei, de certa forma num 
código, mas, eh, e portanto sempre tiveram esse... essa norma e afastavam-se mais 
ou menos dela conforme as a... as circunstâncias. hoje, o conselho mesmo da 
ordem dos médicos já se chama de deontologia e ética médica, para lembrar que 
nem tudo, eh, o que é ético está no código, portanto, a reflexão ética do médico e a 
sua... e a sua ponderação ética tem de ir para além do código deontológico. o 
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código é a formalização de algumas regras mais importantes, mas não é tudo na 
relação do médico com o doente. (Rádio - Nós e os Outros - Opinião) 
 

 

O depoimento mostra que certas condutas servem de base para a elaboração de 

“leis, códigos escritos”, pois é importante a “formalização de algumas regras”, mas nem tudo 

está posto. Assim é que forças internas podem servir de base para a instauração de leis, que já 

serão consideradas como externas aos sujeitos.  

O Quadro 4 mostra essas relações: 

 
Quadro 4 - Valor deôntico versus Tipo de força 

VALOR DEÔNTICO  TIPO DE FORÇA  

Obrigação Interna 

Externa 

Proibição Interna 

Externa 
 

A permissão possui diversas nuances, que passam por valores como sugestão, 

concessão, autorização. Cabe ressaltar que tais divisões não apresentam limites rígidos, mas 

fazem parte de um continuum, uma vez que, em contextos reais, é extremamente difícil 

delimitar o significado que determinado modal adquire. Vale ainda mencionar que, como o 

valor de permissão pode ser instaurado indiretamente por meio de uma “negação da 

obrigação”, é possível estabelecer os subtipos “interna” e “externa” para esse macrovalor. 

Assim, parece-nos cabível propor que o tipo de valor deôntico de permissão pode ser dividido 

levando em consideração as nuances e o tipo de força, como mostra o Quadro 5: 

 
Quadro 5 - Nuances do valor deôntico de permissão versus tipo de força 

Nuances  Tipo de força  

Sugestão Interna 

Externa 

Concessão Interna 

Externa 

Autorização Interna 

Externa 
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No tópico seguinte, retomaremos a discussão acerca das noções de subjetividade e 

objetividade relacionadas à modalidade deôntica. 

 

 

3.2.2 Modalidade deôntica subjetiva e modalidade deôntica objetiva: uma nova proposta 
para o modelo top-down 

 

 

No modelo bottom-up da Gramática Funcional, a modalidade deôntica, por estar 

vinculada ao nível da predicação, era tida somente como objetiva, ou, em alguns casos, como 

inerente. Tal perspectiva tende a ser reformulada quando levamos em consideração a nova 

proposta da Gramática Discursivo-Funcional, uma vez que se pode desvincular as noções de 

objetividade e subjetividade das camadas de atuação dos modalizadores.  

No modelo tradicional da GF, os critérios de distinção entre modalidade objetiva e 

modalidade subjetiva estavam relacionados aos seguintes fatores: 

 

a) Interrogação  

Para Hengeveld (1988), somente a modalidade objetiva pode ser questionada, 

enquanto a subjetiva não. 

b) Condicionalidade 

Segundo este critério (absoluto), somente a modalidade objetiva pode ser 

hipotetizada, enquanto a modalidade subjetiva não.  

 

Segundo Verstraete (2004), a condicionalidade e a interrogação são possíveis de 

ocorrer com a modalidade subjetiva, mas a interação desses critérios conduz a modificações 

de ordem semântica, em virtude da natureza fundamentalmente interpessoal da modalidade 

subjetiva. Mas, para nós, o problema da proposta reside no fato de que uma mesma forma de 

expressão pode ser usada de modo a produzir objetividade ou subjetividade, o que não é 

resolvido completamente pelo autor. 

 Para ele, a modalidade epistêmica subjetiva negocia com a verdade das 

proposições, enquanto a modalidade deôntica subjetiva negocia com a desejabilidade das 

ações. Esta distinção funcional é também refletida gramaticalmente em termos de 
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características do tempo: a modalidade epistêmica objetiva opera sobre ECs marcados 

temporalmente, enquanto que a modalidade deôntica subjetiva opera sobre EC sem marcação 

temporal. 

O autor confronta a análise alternativa da modalidade subjetiva com a GF e com a 

proposta da nova arquitetura da GF, mostrando como a alternativa pode ser acomodada 

facilmente no novo modelo. A separação modular entre os componentes interpessoal e 

representacional permite uma análise subjetiva da modalidade deôntica em paralelo com a 

modalidade epistêmica, independentemente do fato de que elas estejam associadas a 

diferentes tipos de domínio. Esta diferença pode ser negociada em termos da organização top-

down, como exemplo de como as escolhas no componente interpessoal têm repercussão sobre 

as escolhas no componente representacional 

No que se refere ao critério da condicionalidade, como um critério absoluto, 

Verstraete (2004) diz que os modais (auxiliares) subjetivos podem ocorrer em condicionais, 

mas sua interpretação é afetada pelo contexto condicional, pois eles se tornam eco, pois não 

expressam a opinião do falante atual, mas uma opinião que foi dita ou implicada por um 

discurso precedente, o que não ocorre com os modais não-subjetivos. 

Com relação ao critério da interrogação, o autor explica que, nos casos dos 

auxiliares modais subjetivos, é possível, sim, a aplicação desse critério, mas a diferença está 

no modo como a interpretação do modal é afetada pela construção. Com modalidade 

subjetiva, o comprometimento codificado pelo modal sofre uma substituição de orientação 

sobre a influência da interrogação, o que já havia sido mencionado por Halliday e Matthiessen 

(2004), ao reconhecer a modalidade subjetiva para a deôntica. Assim, a responsabilidade não 

é do falante, mas marcada ou transferida para o interlocutor no turno. Portanto o que se tem é 

uma mudança de efeitos de sentido, que podem ser explicados como consequência do fato de 

os modais subjetivos terem parte na organização interpessoal da oração, ou seja, de servirem 

para codificar posições de comprometimento em relação ao EC descrito no enunciado. 

Tendo como base esses apontamentos, Verstraete (2004) salienta que a dicotomia 

inerente-objetiva, no que tange à modalidade deôntica, não dá conta de outros casos em que 

parece haver um uso subjetivo dos modais. Sendo assim, o autor propõe uma alternativa para 

categorização dos tipos de modalidade deôntica: a inerente28, a objetiva29 e a subjetiva30. As 

características de cada tipo foram sintetizadas no Quadro 6: 

                                                 
28 Nos casos de modalidade deôntica inerente, há uma necessidade inerente à situação. 
29 Nos casos de modalidade deôntica objetiva, há a reportação sobre a existência de uma obrigação particular 
sem comprometimento do falante.   
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Quadro 6 – Tipologia de modalidade deôntica proposta por Verstraete (2004) 

TIPOLOGIA CARACTERÍSTICAS GERAIS FONTE 
Subjetiva 1. O falante quer que o EC seja atualizado, 

ou seja, o falante não avalia descritivamente, 
mas age interpessoalmente. 
2. Não há marcação temporal  
3. Os efeitos de sentido com a 
condicionalidade e a interrogação são diferentes 
dos da objetiva. 

Externa = Falante 

Objetiva 1. O falante é quem reporta a existência da 
obrigação de agir para algum participante. 
2. Há uma marcação temporal. 
3. Recebem a expressão da atitude 
proposicional. 

Externa ≠ Falante 

Inerente 1. O falante expressa a existência de uma 
necessidade interna ao EC. 

Não há fonte externa.

“Quadro elaborado a partir da leitura de Verstraete (2004)”  
 

Com estes refinamentos, o autor tenta mostrar que a organização top-down é 

melhor para negociar com a distinção subjetiva versus objetiva, pois a separação entre os 

componentes permite dissociar a questão da posição subjetiva da modalidade deôntica e da 

epistêmica a partir do tipo de domínio sobre o qual operam os modais, ou seja, o escopo. Para 

ele, o domínio dos modais é o representacional, enquanto que o status subjetivo-objetivo do 

operador é interpessoal, o que significa dizer o autor advoga pela opcionalidade da camada 

proposicional, o que modificará a formulação tradicional do modelo GF e estará de acordo 

com o modelo modular. 

Essa questão sobre a distinção da noção objetiva/ subjetiva para a modalidade 

deôntica também já havia sido levantada por Palmer (1986) ao explicar que, em alguns casos, 

os elementos modais parecem não apresentar o elemento de subjetividade, como o modal can, 

ou apresentar uma variação no envolvimento do falante. Desse modo, a que apresentaria um 

menor envolvimento do falante seria a modalidade dinâmica, já que está relacionada à 

expressão da habilidade/capacidade do sujeito. No extremo oposto, teríamos a modalidade 

epistêmica, uma vez que ela se presta à expressão dos julgamentos e opiniões do falante em 

relação ao que é dito.  A modalidade deôntica representaria o ponto intermediário do 

continuum, uma vez que há um envolvimento do falante com relação à execução de ações.  

                                                                                                                                                         
30 Nos casos de modalidade deôntica subjetiva, pode haver as seguintes paráfrases: (i) Eu não permito você.../ (ii) 
Eu o obrigo a... Esses casos estão marcados, portanto, pelo uso da primeira pessoa do singular, que é um 
marcador de subjetividade, na perspectiva de Benveniste (1989, p. 284-93). 
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A noção de subjetividade estava, então, relacionada ao comprometimento do 

falante, o qual seria um elemento requerido somente pela modalidade epistêmica: gradação do 

nível de comprometimento do falante. Como aponta Verstraete (2004), parece discutível a 

opção pelo “grau de comprometimento” como elemento distintivo, já que também é possível 

estabelecer uma escala de comprometimento para a modalidade deôntica.  

 

 

3.3 Síntese conclusiva 

 

 

Neste capítulo, vimos basicamente que a modalidade, considerada como a 

“gramaticalização da subjetividade do falante”, tem sido objeto de estudo dos mais variados 

enfoques teóricos, o que lhe confere caráter multidisciplinar. Além disso, vemos que um dos 

problemas debatidos no que se refere à modalidade deôntica, especificamente, tem sido o fato 

de ser considerada, na Gramática Funcional e ainda na Gramática Discursivo-Funcional, 

como uma categoria somente do tipo objetiva, uma vez que um modalizador toma como 

escopo uma predicação, camada interna do nível representacional. Entretanto, vários trabalhos 

já apontavam para o fato de que esta categoria se relacionaria com a noção de subjetividade. 

Lyons (1977) parece ser um dos precursores desse pensamento, ao explicar que tanto a 

modalidade epistêmica quanto a deôntica podem ser objetivas ou subjetivas, mas ele não 

especifica como isso ocorre. Halliday e Matthiessen (2004), por sua vez, explicam que a 

modalidade pode ser determinada pelo tipo de orientação, o que permite a distinção entre 

modalidade objetiva e subjetiva, bem como entre pela variante explícita e implícita, o que 

possibilitaria a existência de vários modos de expressão da modalidade na cláusula. Do 

mesmo modo que o semanticista anterior, ele não explicita como se faz a distinção dessas 

noções do ponto de vista linguístico, fornecendo apenas uma lista de modais com seus 

possíveis usos, como vimos. Verstraete (2004), apoiado na nova arquitetura da Gramática 

Funcional, aponta algumas características, como a ausência ou presença de marcação 

temporal, os critérios de condicionalidade e interrogação, para distinguir os dois tipos, na 

tentativa de desvincular as camadas de atuação do modalizador das noções subjetiva/objetiva 

dessa modalidade. Além disso, pontua sutilmente a noção de fonte deôntica, como um 

elemento importante, mas não faz menção ao alvo. 
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Outros dois pontos tratados foram os dos valores deônticos e seus subtipos e o da 

relação entre modalidade e as categorias de modo, tempo/aspecto e polaridade. Inicialmente, a 

proposta é a de que tanto obrigação como a proibição poderiam ser internas ou externas, e que 

a permissão poderia ter nuances. Apontamos que, se uma permissão pode ser instaurada por 

meio de uma negação da obrigação, então seria lógico considerar a permissão como passível 

de uma subdivisão em interna ou externa, além das nuances já estabelecidas.  

Todos esses apontamentos serão importantes para o estabelecimento dos 

parâmetros, no que tange à metodologia de análise, e para uma possível proposta que integre 

as discussões feitas até então. 
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4 DISCURSO MIDIÁTICO 

 

 

 Segundo Maingueneau (2001), o discurso constitui uma forma de inter(ação), 

previamente orientada e regida por normas e regras pragmáticas, segundo as convenções de 

um determinado grupo social. Ele é construído, enquanto atividade verbal, visando à 

modificação das informações do ouvinte, ou melhor, do coenunciador, já que uma troca 

verbal requer pelo menos dois parceiros e o reconhecimento mútuo dos papéis de cada um, 

isto é, o estabelecimento das relações de lugares. Essa concepção de “discurso” vai ao 

encontro do modelo de interação verbal, proposto por Dik (1997), na estruturação da 

Gramática Funcional, e, posteriormente, na arquitetura da Gramática Discursivo-Funcional, 

vista como “parte de uma teoria mais abrangente da interação verbal” (HENGEVELD; 

MACKENZIE, 2008, p. 1). 

No que se refere à “máquina midiática”, Charaudeau (2007) distingue três 

instâncias que se relacionam à construção de sentido do texto midiático: a instância de 

produção, a instância de recepção (público-alvo) e o produto (texto midiático). A relação que 

se estabelece se dá com base na intencionalidade entre as duas primeiras instâncias, o que está 

de acordo com o modelo de interação verbal da Gramática Discursivo-Funcional, em que a 

intenção ou propósito comunicativo condiciona, em parte, a expressão linguística31. 

Charaudeau (2007) explica que as mídias constituem um suporte organizacional 

que envolve “informação” e “comunicação”, de modo a integrá-las nas lógicas “econômica 

(fazer viver uma empresa), tecnológica (estender a qualidade e a quantidade de sua difusão) e 

simbólica (servir à democracia cidadã)” (p. 15). Para ele, os suportes que são responsáveis 

pela difusão da informação no espaço público são a imprensa, o rádio e a televisão, que, 

segundo Maingueneau (2001), figurariam no discurso “midiático”, o qual englobaria uma 

variedade de outros discursos. 

O discurso midiático em geral, por transmitir informações, de modo mais 

“imparcial e objetivo” possível (ou pretensamente), é construído objetivando produzir certo 

efeito de “neutralidade”. Salientamos que essa “neutralidade”, que é apregoada, é apenas 

                                                 
31 O Componente Contextual pode influenciar a composição de um Ato Discursivo (HENGEVELD; 
MACKENZIE, 2008, p. 14). Segundo Connolly (2004, p. 90), o evento discursivo é um tipo de fenômeno social 
ao qual se aplicam alguns aspectos, como a identidade dos interlocutores e suas relações, tempo, lugar do 
discurso e convenções sociais que governam a aceitação de uso da língua. Tais aspectos dizem respeito, portanto, 
ao Componente Contextual. Neste capítulo, tratamos do discurso midiático, de modo a fornecer suas principais 
características, tendo em vista que a análise da modalidade deôntica se fará em um corpus de língua portuguesa 
difundida nas mídias radiofônica e televisiva. 
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aparente, uma vez que todo e qualquer discurso passa pelo crivo da subjetividade daquele que 

o constrói. Koch (2005) afirma, por exemplo, que, pelo processo de referenciação, é possível 

perceber uma orientação argumentativa por parte do produtor, o que diz respeito a diferenças 

ideológicas na seleção de termos do discurso jornalístico. Dessa forma, percebemos que esse 

tipo de discurso que se diz ser neutro de fato não o seja. Além da referenciação, podemos 

destacar outro processo que nos ajuda a romper com essa visão de “objetividade” nesse tipo 

de discurso: a modalização32.  

O uso de modalizadores deônticos (ou epistêmicos) no discurso midiático pode 

nos fornecer pistas acerca do posicionamento dos participantes (falante/ouvinte), já que eles 

constituem articuladores metadiscursivos (Koch, 2006). Parece-nos que é pelo uso de 

modalizadores deônticos que o falante conduz argumentativamente o comportamento dos 

ouvintes, de modo a instituir algumas “normas” na sociedade. Segundo Casoy (1994 apud 

REZENDE, 2000, p. 164), a “opinião de um veículo de comunicação é importante, porque é 

como uma espécie de megafone para várias pessoas que pensam da mesma forma, mas não 

têm voz.”. Ele diz que usa dois tipos de opinião, das quais destacamos a primeira que se 

relaciona à conduta social: ela “tem a finalidade de incentivar o exercício da cidadania. Tento 

mostrar que é bom exigir, é bom a gente querer.” (p. 164). Nesse caso, parece bem provável o 

uso de modalizadores relacionados à conduta, ou seja, modalizadores deônticos.  

Amaral (2006) explica também que a mídia desempenha um papel importante na 

forma como as pessoas “absorvem” o mundo, influenciando o senso comum. Essa influência 

ocorre por meio da linguagem, que constrói as representações sociais e é responsável pela 

comunicação interpessoal. Além disso, a linguagem desempenha um papel importante no 

processo de institucionalização, como nos explica Wrigth (1973 apud ALEXANDRE, 2001, 

p. 114) ao dizer que a comunicação de massa compreende, entre outras coisas, a transmissão 

de cultura, de valores e normas sociais de uma geração para outra, de membros de um grupo 

para outro. Assim, o discurso midiático também constitui e constrói o mundo. 

No que tange ao discurso midiático, em específico, a construção do real se faz 

com base no grau de credibilidade da fonte de informação, ou melhor, na “autoridade” que a 

fonte tem diante da sociedade. De acordo com Charaudeau (2007, p. 147-150), a instância 

midiática deve utilizar fontes internas ou externas ao organismo de informação. Com relação 

às fontes internas, são classificadas em: (i) internas aos organismos de informação, como 

correspondentes, enviados especiais, arquivos; (ii) externos aos organismos de informação, 

                                                 
32 Cf. Leite (2002), Menezes (2006), Pessoa (2007), Nogueira (2007), Nogueira e Moreira (2007) e outros. 
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como agências e indústrias de serviço e outras mídias. Com relação às fontes externas, temos: 

(i) institucional (oficiais), como Governo, Administrações, Organizações Sociais e Políticos; 

(ii) não institucional, como testemunhas, especialistas, representantes de profissionais. Essas 

noções sobre a fonte midiática são importantes para a análise do tipo de fonte deôntica que 

instaura um dado valor nesse tipo de discurso. 

Amaral (2006) explica que  

 
a credibilidade é considerada [...] a dimensão mais importante na aquisição de 
conhecimento. Como o discurso da mídia é apreendido pelo senso comum como um 
discurso de autoridade, de quem sabe mais para quem sabe menos, ele conta com um 
elevado grau de credibilidade. (p.8).  
 

Assim, podemos esperar que “essa autoridade” esteja marcada, no discurso 

midiático, por meio dos modalizadores deônticos, que, de alguma forma, marcam a 

subjetividade dos falantes33.  

 Tal afirmação é corroborada por uma pesquisa da CIES em 2003, referenciada 

em Cardoso (2006), como mostra o Quadro 7: 

 
Quadro 7 - Grau de confiança na informação de diversos meios de comunicação 

 
 

Como podemos observar o meio televisivo e o radiofônico gozam de elevado grau 

de credibilidade. Desse modo, por passarem um modo de ver “a realidade”, as emissoras (de 

rádio ou de televisão), instâncias de produção, podem formar as opiniões dos 

telespectadores/ouvintes acerca das condutas que devem ser seguidas dentro da sociedade. 

Conforme Amaral (2006), ao citar Fairclough (1995, p.52), os “textos midiáticos constituem 

um sensível barômetro de mudança sociocultural, e eles devem ser vistos como um material 

valioso para pesquisar essa mudança”. Sendo assim, a análise dos modalizadores deônticos 

                                                 
33 Representantes das mídias (jornalistas, comentaristas, etc), especialistas ou cidadãos suscetíveis de alguma 
visibilidade social, como nos esclarece Charaudeau (2007, p. 192). 
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pode nos ajudar a compreender a relação de base funcional entre as funções discursivas desse 

tipo de modalidade e os propósitos sociointeracionais do discurso midiático.  

 

 

4.1 Os meios de difusão do discurso midiático 

 

 

Conforme Rabaça e Barbosa (1998, p. 346), o jornalismo (ou o discurso 

midiático, em sentido amplo) constitui uma “atividade profissional que tem por objetivo a 

apuração, o processamento e a transmissão periódica de informações da atualidade, para o 

grande público ou para determinados segmentos desse público, através de veículos de difusão 

coletiva”. De acordo com o veículo utilizado na difusão da informação, o jornalismo pode 

manifestar-se de diversas maneiras, a saber: jornalismo impresso, telejornalismo, 

radiojornalismo, cinejornalismo.  

Em relação à nossa pesquisa, deter-nos-emos em dois meios: rádio e televisão, aos 

quais Charaudeau (2007) denomina de dispositivos, ou seja 

 
suporte físico da mensagem, mas não se trata de um simples vetor indiferente ao que 
veicula, ou de transportar qualquer mensagem sem que este se ressinta das 
características do suporte. Todo dispositivo formata a mensagem e, com isso, 
contribui para lhe conferir um sentido. (p. 104) 

 

Esses dois meios possuem um denominador comum, ainda que com certas 

diferenças: a informação é veiculada por meio de sons, ou seja, da oralidade, o que permite 

uma ampliação do público em relação ao meio impresso.  

 

 

4.1.1 O rádio: um dispositivo sonoro34 
 

 

Segundo Charaudeau (2007, p. 106-107), o rádio é “essencialmente voz, sons, [...] 

e é esse conjunto que o inscreve numa tradição oral [...]. A oralidade [...] é um tipo de troca 

linguageira particular: trata-se da interação verbal, que é mais ou menos regulada de acordo 

com as situações, e é reveladora do tipo de relação que os interlocutores instauram [...]”. Em 
                                                 
34 Designação usada por Charaudeau (2007) para fazer referência ao rádio.  
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sendo assim, as escolhas por certas expressões linguísticas se relacionam aos aspectos 

pragmáticos que condicionam ou interagem na produção dessas expressões, o que está de 

acordo com a perspectiva da Gramática Discursivo-Funcional expressa a seguir: 

 
[...] GDF conduz a abordagem funcional da linguagem à lógica extrema: numa 
organização top-down da gramática, a pragmática governa a semântica, pragmática 
e semântica governam a morfossintaxe, e pragmática, semântica e morfossintaxe 
governam a fonologia. Esta organização torna a GDF uma gramática do discurso 
mais do que uma gramática da sentença, já que as unidades relevantes da conduta 
comunicativa formam o ponto de partida dela, sejam elas expressas como sentenças 
ou não. (HENGEVELD; MACKENZIE, 2005, p. 10)35. 
 

Prado (1989) explica que o rádio se organiza tradicionalmente de modo 

unidirecional, vertical e hierárquico, o que impede a comunicação. Entretanto, ele cria uma 

“uma relação ilusória interpessoal entre emissor e receptor exercendo influência através da 

persuasão” (p.18). Parece-nos, pois, possível dizer que um dos meios de construção dessa 

persuasão é o uso de modais deônticos. 

Além dessa característica, o autor explica que esse meio apresenta outras 

peculiaridades que contribuem para fazer do rádio um meio a serviço da transmissão de fatos 

atuais, a saber: (i) instantaneidade, (ii) simultaneidade, (iii) radipez e (iv) diversidade de 

público. No que tange às três primeiras características, podemos relacioná-las a questão do 

tempo, fator que deve ser levado em consideração na transmissão de notícias, cujos programas 

ocupam lugar de destaque na preferência dos ouvintes.36 Para Charaudeau (2007), a 

cotemporalidade depende do suporte midiático que põe em cena a informação. Dos três 

dispositivos, o rádio é o que “melhor pode fazer coincidir tempo de acontecimento e tempo da 

escuta. [...] O rádio é, por excelência, a mídia da transmissão direta e do tempo presente.” (p. 

107)37. Com base no que nos explica o autor, podemos estabelecer o seguinte continuum com 

relação ao meio de difusão e à cotemporalidade entre o fato e a transmissão da informação: 

 
                                                 
35 [...] FDG takes the functional approach to language to its logical extreme: within the top-down organization 
of the grammar, pragmatics governs semantics, pragmatics and semantics governs morphosyntax, and 
pragmatics, semantics and morphosyntax govern phonology. This organizations furthermore enables FDG to be 
a discourse grammar rather than a sentence grammar, since the relevant units of communicative behaviour form 
its point of departure, whether they are expressed as sentence or not. (HENGEVELD; MACKENZIE, 2005, p. 
10 – Tradução nossa). 
36 Cf. Prado (1989, p. 29). Se as notícias são as preferidas pelos ouvintes, podemos crer que o tema transmitido 
também pode estar relacionado ao uso ou não dos modais deônticos, bem como aos meios de expressão, tipo de 
alvo, etc. Tais variáveis serão analisadas conjuntamente, a fim de observar e descrever os possíveis 
condicionamentos que atuam no uso de modalizadores deônticos.  
37 Se levarmos em consideração as características de cada suporte, parece-nos plausível dizer que haverá 
condicionamentos com relação aos modais utilizados, ao tempo dos verbos modais empregados, aos tipos de 
alvo, bem como ao tipo de fonte, entre outros. 
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Figura 5 - Escala de cotemporalidade em relação ao suporte midiático 

 

 
 

Charaudeau (2007) explica que a televisão tem dificuldade de fazer coincidir 

tempo e acontecimento, o que afeta a ocorrência do tempo da enunciação e do tempo da 

transmissão, devido ao peso dos materiais e rigidez da programação. Com relação à imprensa, 

por ser uma mídia de tradição escrita, há uma relação de distanciamento (físico) entre escritor 

e leitor, o que a caracteriza como uma mídia que “não pode fazer coincidir tempo e 

acontecimento, tempo de escritura, tempo de produção de informação e tempo de leitura” (p. 

113). 

No que se refere ao público, ele pode ser caracterizado como heterogêneo: 

a) Em relação à variável ‘sexo’, a Bareme Rádio38 (2006) divulgou, por exemplo, 

que, apesar de a maioria dos ouvintes portugueses serem do sexo masculino, a 

frequência do sexo feminino é bastante significativa, como vemos na figura a 

seguir:  

 
Figura 6 - Perfil dos ouvintes de rádio – sexo 

 
 

b) Em relação à variável ‘idade’, vemos que o público é diversificado, com 

audiência desde os quinze anos até os maiores de sessenta e quatro anos: 

 

                                                 
38Audiência Acumulada de Véspera (AVV), em Portugal.  
Fonte: << http://www.marktest.com/wap/a/n/id~d62.aspx#>>. Acesso: 19/10/09, às 10h. 

Imprensa Televisão Rádio

- +
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Figura 7 - Perfil dos ouvintes de rádio – idade 

 

 

c) Em relação à variável ‘classe social’, percebemos que todas as classes sociais, 

desde a D até a A, ouvem rádio, conforme dados da Bareme Rádio (2006): 

 
Figura 8 - Perfil dos ouvintes de rádio – classe social 

 

 

Além disso, esse público não necessita de uma formação específica para 

compreender a mensagem, que é estruturada de modo elementar e linear no que diz respeito à 

gramática. Prado (1989, p. 28-9) salienta que isso é importante “no caso de um público que 

não sabe ler, mas, sobretudo, adquire maior importância para todos que não querem ou não 

têm tempo para ler”.  

Ainda com relação ao meio de difusão das informações radiofônicas, Charaudeau 

(2007) nos explica que ouvir rádio não exige o mesmo tipo de concentração daquela que é 

preciso para a leitura de texto impresso, já que “a escuta se dá num espaço onde podem 

realizar-se simultaneamente diversas atividades” (p. 109), tais como: comer, trabalhar, dirigir, 

tomar banho. É o que mostra a pesquisa: 
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Figura 9 - Tempo médio diário de audiência por local de escuta 

 
 

Os ouvintes escutam rádio com maior frequência, em termos de tempo médio, no 

trabalho, com cerca de seis horas. Em seguida aparece a casa, como o segundo local preferido 

para ouvir rádio, e, posteriormente, o carro.  

Com relação à linguagem radiofônica, Prado (1989) explica que o texto para o 

rádio é “um texto para ser ouvido, para ser contado, e não para ser lido” (p. 29). Assim, as 

frases devem ser curtas e lineares (sujeito-verbo-complemento), evitando-se a colocação de 

cláusulas adicionais entre sujeito e verbo, por exemplo. Além disso, deve-se evitar a 

formulação de frases em negativo e a “negação da negação”. O vocabulário deve ser o de uso 

corrente, evitando-se os adjetivos, que são considerados desnecessários quase sempre, 

segundo o autor, e os advérbios. Em sendo assim, pode ser que a modalidade deôntica 

instaurada no discurso midiático, em rádio, seja expressa mais por verbos modais que por 

adjetivos e advérbios, o que constitui um condicionamento pragmático com relação aos 

aspectos morfossintáticos.  

Por fim, Prado (1989) salienta que 
  
No rádio, como em todo meio técnico, é impossível a não manipulação subjetiva, já 
que “as consequências de tipo físico e sociológico derivadas do ato da gravação 
sonora ou da transmissão a distância dos sons estão condicionados tanto pela técnica 
instrumental como pelos condicionamentos pessoais de quem realiza a gravação ou 
transmissão [...]”. (p. 37).  
 

Desse modo, seria possível dizer que a modalidade deôntica pode ser também 

subjetiva. 
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4.1.2 A televisão: um dispositivo visual e sonoro 
 

 

Segundo Charaudeau (2007, p. 109), “a televisão é imagem e fala, fala e imagem. 

[...] imagem e fala numa solidariedade tal, que não se saberia dizer de qual das duas depende 

sua estruturação do sentido. É claro que cada uma [...] tem sua própria organização interna, 

constituindo um sistema semiológico próprio”. Para ele, a imagem39 pode produzir três 

efeitos: (i) efeito de realidade, (ii) efeito de ficção (iii) efeito de verdade.  Tais efeitos podem, 

no que se refere à linguagem verbal, estar associados um modalizador deôntico distinto. 

Uma característica importante do meio televisivo que o distingue do meio 

impresso é que o texto daquele é escrito para ser lido. Araújo (2003) diz que o texto televisivo 

compartilha algumas características de integração e de distanciamento, comuns no texto 

escrito, com o emprego de uma linguagem mais formal, sem uso de gírias, os jargões muito 

especializados, tendo em vista a diversidade do público (telespectador português), conforme 

percebemos em pesquisa divulgada em 200640, no que diz respeito aos quesitos classe social, 

sexo e idade: 

 
Figura 10 - Perfil dos telespectadores: classe social, sexo e idade 

 

                                                 
39 Com base nos objetivos e na metodologia, não utilizaremos as imagens, linguagem icônica, do meio 
televisivo, em nossa análise. 
40 Fonte:<<http://www.obercom.pt/client/?newsId=14&fileName=anuario_05_06_av_televisao.pdf>>. Acesso: 
24/10/09, às 17h 15 min.  
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Assim como o meio radiofônico, a mídia televisiva atinge todos os níveis sociais, 

as faixas etárias, bem como homens e mulheres. Entretanto, no que tange ao sexo, o feminino 

apresenta maior representatividade, o que o diferencia em parte do meio radiofônico.  

Apesar dessas semelhanças com o texto escrito, o texto da mídia televisiva 

compartilha também as características de envolvimento e de fragmentação, típicas do texto 

oral, a fim de criar o efeito de familiaridade. Sendo assim, ao usar modalizadores, o produtor 

pode mostrar graus de envolvimento com relação ao que diz, a fim de produzir efeitos de 

objetividade e/ou de subjetividade. 

Segundo Fang (1972 apud REZENDE, 2000, p. 82), as notícias de TV não 

demandam atenção total do telespectador, pois elas “vêm até ele. Seguem-no quando ele vai à 

cozinha tomar lanche; seguem-no onde o som da tevê estiver ao alcance do seu ouvido”.41 

Lopes (2005) diz que a teleaudiência influencia nos formatos dos textos 

midiáticos por meio da rejeição ou aceitação. Dessa forma, eles adequariam seus discursos ao 

seu público, tentando convencê-lo, uma vez que “são instrumentos usados na construção do 

processo de legitimação política e social.”. Vale salientar que, assim como a audiência 

influencia na formatação dos gêneros televisivos, por exemplo, aquela é influenciada por 

estes. Daí nosso interesse em analisar o modo como o discurso midiático conduz os 

comportamentos dos telespectadores/ouvintes e “impõe” normas. 

 

 

4.2 Temas ou assuntos dos meios de comunicação 

 

 

A diversidade de temas e assuntos tratados pela mídia faz com que os 

profissionais que atuam no jornalismo se especializem. Essa especialização do jornalista 

facilita o aprendizado das técnicas e da linguagem referentes a cada campo, além de facilitar o 

acesso a fontes de informação e de atender às expectativas dos distintos públicos da 

sociedade. Abiahy (2005) explica que o papel do jornalismo especializado seria o de orientar 

o público em meio à quantidade de informações que são veiculadas nas diversas mídias. 

Vejamos: 

 

                                                 
41 Segundo Charaudeau (2007), isso só é possível se a televisão estiver sendo usada como rádio. 
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As publicações especializadas servem como um termômetro da gama de interesses 
das mais diversas áreas, expõem, então, o nível de dissociação entre os componentes 
da Sociedade da Informação. Mas por outro lado, podemos considerar que as 
produções segmentadas são uma resposta para determinados grupos que buscavam, 
anteriormente, uma linguagem e/ou uma temática apropriada ao seu interesse e/ou 
contexto. (ABIAHY, 2005, p. 5-6) 

 
Como podemos perceber, as unidades temáticas são importantes para a apreensão 

do público e para dar conta das novas necessidades sociais. Além disso, Maingueneau (2001) 

faz entender que os tipos de temas ajudam a valorizar as “faces positivas” das duas instâncias 

(produção e recepção), pois, se de um lado transmitem as preferências ou necessidades dos 

ouvintes, de outro lado mostram a preocupação da instancia produtora com a satisfação dos 

“clientes”. 

 Entre as diversas especialidades do jornalismo, destacamos: (i) cultura, (ii) 

economia, (iii) esporte, (iv) opinião, temas que constituem o corpus “Rede de Difusão 

Internacional do Português: rádio, televisão e imprensa”. 

No que se refere ao jornalismo cultural, Piza (2009) deixa a entender que esse 

tema está relacionado em geral à exposição de ideias sobre livros, obras de arte, mas também 

a outros assuntos, como a avaliação de ideais, valores e artes, uma vez que “a cultura está em 

tudo, é de sua essência misturar e atravessar linguagens” (p. 7). Para ele, o jornalismo cultural 

“precisa saber observar esse mercado (indústria cultural) sem preconceitos ideológicos [...] 

influir sobre os critérios de escolha [...] tem o dever do senso crítico, da avaliação de cada 

obra cultural [...] o dever de olhar para as induções simbólicas e morais que o cidadão recebe” 

(p. 45). Entretanto, o jornalismo cultural tem perdido a sua capacidade de influenciar por estar 

negligenciando as questões importantes da sociedade moderna. 

Em relação ao jornalismo econômico, Caldas (2005, p. 50) diz que os fatos não 

devem ser intensificados, correndo o risco de perder a credibilidade, pois o que está em jogo é 

poder e dinheiro, buscando explicações dos envolvidos a fim de darem suas versões. As 

declarações feitas podem influenciar as cotações dos ativos de risco. Assim quem trabalha 

com esse tipo de jornalismo “precisa conhecer a macroeconomia”. 

No que tange ao jornalismo opinativo, que busca o convencimento, no sentido de 

obter adeptos para uma ideia, o foco está mais no raciocínio baseado em ideias relacionadas a 

um assunto, geralmente, polêmico, do que nos fatos.  Assim, como explica Caldas (2005), o 

público relacionado ao jornalismo de opinião é mais qualificado, mais exigente, politizado e 

intelectualizado, pois busca o debate e a pluralidade de ideias.  
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No tocante ao jornalismo esportivo, Coelho (2009) explica que há a preocupação 

com questões internas ao esporte, como a qualidade do jogo, os jogadores, os pontos, bem 

como com questões externas ao esporte ou questões de política desportiva, como contratos, 

administração de clubes, possuindo público-alvo muito genérico. 

A organização dos cenários desses temas, no rádio e na televisão, em geral se dá 

por meio de entrevistas realizadas com especialistas, semelhantes à conversação, podendo 

essas trocas ser mais ou menos espontâneas, em que as tomadas de palavras ou assuntos 

focados são em princípio reguladas pela pessoa que assume o controle da situação, como 

esclarecem Mateus et al. (2003). Em relação à escolha do entrevistado, ela se faz conforme os 

seguintes critérios: (i) ter o que dizer; (ii) ser reconhecido e respeitado pela opinião pública. A 

entrevista pode ser, em geral, de dois tipos: (i) “pingue-pongue”42, quando há perguntas e 

respostas; (ii) “técnica de deixar falar”, que convém deixar o entrevistado falar livremente e 

fazer perguntas quando começar a repetir-se ou para desfazer dúvidas. 

  

 

4.3 Síntese conclusiva 

 

 

Neste capítulo, concentramos nossa atenção em questões relacionadas ao discurso 

midiático, tentando fornecer algumas características gerais sobre ele, tais como: (i) meios de 

difusão, (ii) temas abordados, (iii) função da mídia, (iv) tipo de audiência, (v) linguagem etc. 

Já aqui iniciamos uma delimitação no que se refere ao meio, pois centramos nossa 

atenção nos meios rádio e televisão, e ao tema, que constituirão um dos parâmetros de análise 

do componente contextual. Como pudemos perceber, esses dois meios são considerados como 

tendo elevado grau de credibilidade, o que quer dizer que o público-alvo confia no que é 

transmitido, auxiliando na formação de opiniões e de condutas sociais. 

Vimos ainda que, por tratar de temas específicos, a construção desse discurso ou o 

uso que se faz da linguagem constitui uma especialização, tendo em vista as necessidades do 

público a que se destina. Assim, para cada tema, fizemos algumas considerações, uma vez que 

o corpus com o qual trabalhamos foi constituído com base em temas. 

                                                 
42 Pela leitura do REDIP, percebemos que as entrevistas estão mais relacionadas ao modelo “pingue-pongue”. 
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Por fim, consideramos que a organização geral da interação verbal levada a cabo 

nesses meios é a entrevista, principalmente a do tipo “pingue-pongue”, o que não significa 

dizer que esse tipo foi exclusivo no corpus analisado.  
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5 METODOLOGIA 

 

 
[...] o aspecto técnico da ciência pode ser caracterizado pelos processos de 
manipulação dos fenômenos que se pretende estudar, analisar, interpretar ou 
verificar, cuidando para que sejam medidos ou calculados com a maior precisão 
possível [...]. Portanto, o aspecto técnico da ciência corresponde ao instrumento 
metodológico e ao arsenal técnico que indica a melhor maneira de se operar em cada 
caso específico. (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 24) 

 

 

5.1 Seleção, constituição e delimitação do corpus  

 

 

Os objetivos por nós estabelecidos, bem como a opção por uma orientação 

funcionalista de análise, levam-nos a trabalhar com um corpus de ocorrências reais da língua, 

de modo a podermos descrever e explicar, empiricamente, o uso de modais deônticos na 

construção discursiva midiática, e a tratar das noções de subjetividade/ objetividade desta 

categoria. Vale salientar que o uso de um corpus nos permite realizar descrições de ordem 

linguística, baseadas em análises empíricas, o que promove a discussão de questões teóricas 

fundamentadas no que ocorre realmente em uma dada língua, como o português.  

Segundo Sardinha (2000a), existem quatro pré-requisitos para a formação de um 

corpus: (i) o corpus deve ser composto de textos autênticos, em linguagem natural; (ii) a 

autenticidade advém de a língua ser usada por falantes nativos; (iii) a escolha do conteúdo do 

corpus deve ser feita criteriosamente; (iv) o corpus deve ser representativo de uma língua.  

O maior problema está, pois, na consideração do que seria “representativo” em 

uma língua, pois em geral o que é considerado como a principal característica dessa 

‘representatividade’ é a extensão, que deveria ser a maior possível. Assim, para o autor, 

“quanto maior a quantidade de palavras, mais probabilidade há de palavras de baixa 

frequência aparecerem” (p. 342), já que a dimensão total da linguagem é desconhecida.   

Tendo em vista essas considerações, recorremos ao corpus “Rede de Difusão 

Internacional do Português: rádio, televisão e imprensa” - REDIP43, que foi desenvolvido pelo 

Instituto de Linguística Teórica e Computacional (ILTEC), situado em Portugal. A seleção 

deste corpus em português europeu, também se justifica pela facilidade de manuseio e 

                                                 
43 O REDIP está disponível no site do ILTEC: <<www.iltec.pt>>. Para ver como o REDIP está organizado, 
confira Anexo A. Para ver breve comentário sobre cada emissora, confira Apêndice A.  
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obtenção de dados com base na ‘ferramenta de busca’ disponível on-line na página do 

Instituto. Além disso, não havia um corpus, com essa facilidade de obtenção e 

operacionalização de dados, constituído em português brasileiro, por exemplo. No que diz 

respeito a possíveis dificuldades na interpretação dos usos dos modais em português europeu, 

apoiamo-nos em Johnen (2003, p. 613), segundo o qual “as diferenças diatópicas no que diz 

respeito aos verbos modais são mínimas”. Para ele, não há diferenças semânticas 

significativas nesse domínio entre o português brasileiro, o português europeu, o português 

angolano, o moçambicano, o guineense e o cabo-verdiano, o que poderia ser comprovado 

mais detalhadamente por pesquisas futuras de caráter comparativo. Por fim, vale mencionar 

que um dos objetivos com a montagem desse corpus era, segundo Ramilo e Freitas (2002, p. 

12), o “estudo da modalização na linguagem dos meios de comunicação: verbos modais e 

outros modalizadores discursivos”, o que está relacionado a um dos nossos objetivos, qual 

seja: descrever os meios de expressão lexicais e gramaticais (ou em gramaticalização) 

associados aos diferentes valores semânticos e aspectos pragmático-discursivos da 

modalidade deôntica no discurso midiático, conforme explicitamos na Introdução desta Tese.  

O REDIP está composto por amostras de português europeu, nas modalidades oral 

e escrita, difundido em três meios de comunicação social: rádio, televisão e imprensa, como 

vemos na Figura 11: 

 
Figura 11 - Meios de difusão do REDIP 

 
Fonte: Ramilo e Freitas (2002, p. 7) 
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 Vale mencionar que, quando o REDIP foi concebido, o discurso escrito difundido 

pela internet não foi considerado como meio de comunicação. Em relação às gravações de 

rádio, elas são da Rádio Renascença, RDP (Antena 1 e Antena 2) e TSF; e as de televisão são  

da SIC, da RTP1 e RTP2. As amostras de imprensa são do Diário de Notícias, Expresso e 

Público. No que tange ao corpus oral, as gravações de áudio e vídeo dos programas de rádio e 

televisão passaram por transcrições ortográficas44 que se aproximam, em termos de 

pontuação, da grafia convencional, conforme esclarecem Ramilo e Freitas (2002). 

No corpus, as amostras de cada meio de difusão encontram-se divididas em seis 

temas, a saber: economia, atualidade (noticiários), opinião, ciência, desporto e cultura, o que 

totaliza 324.000 palavras, distribuídas da seguinte forma: 

 
Tabela 1 - Quantidade de palavras em relação ao meio de difusão e ao tema 

 
Corpus REDIP 

 
TELEVISÃO 

 
RÁDIO 

 
IMPRENSA 

 
Totais 

ATUALIDADE 18.000 18.000 18.000 54.000 
CIÊNCIA 18.000 18.000 18.000 54.000 
CULTURA 18.000 18.000 18.000 54.000 
DESPORTO 18.000 18.000 18.000 54.000 
ECONOMIA 18.000 18.000 18.000 54.000 
OPINIÃO 18.000 18.000 18.000 54.000 
Totais 108.000 108.000 108.000 324.000 

Fonte: Ramilo e Freitas (2002, p. 5). 

 

Baseando-nos em Sardinha (2000a), podemos dizer que um corpus com essa 

extensão é tido como médio, pois está na escala que varia de 250 mil a 1 milhão de palavras.  

Segundo o autor, a extensão do corpus comporta três dimensões: 
 

A primeira é o número de palavras. O número de palavras é uma medida da 
representatividade do corpus no sentido de que quanto maior o número de palavras 
maior será a chance do corpus conter palavras de baixa frequência, as quais formam 
a maioria das palavras de uma língua. A segunda é o número de textos, a qual se 
aplica a corpora de textos específicos. Um número de textos maior garante que este 
tipo textual, gênero, ou registro, esteja mais adequadamente representado. A terceira 
é o número de gêneros, registros ou tipos textuais. (SARDINHA, 2000a, p. 344) 
 

A extensão do corpus REDIP, os procedimentos de análise, que incluem a leitura 

atenta de cada texto, e os limites de tempo nos impedem de utilizá-lo na íntegra, o que nos 

leva a uma delimitação. Essa delimitação sobre a quantidade mínima de palavras que 

                                                 
44 Para ver normas de transcrição do corpus, veja Anexo B. 
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constituiriam uma amostra representativa, de modo a manter estáveis as características da 

amostra maior, é questionada por Biber (1993 apud SARDINHA, 2000a), com base em 

teorias estatísticas, quando há um corpus pré-existente que serve como amostra maior, como é 

o nosso caso.  

Sardinha (2000b) apresenta os valores mínimos de palavras para que um corpus 

especializado, por exemplo, seja representativo de sete categorias morfossintáticas: verbo 

(13.848), substantivo (8.555), adjetivo (21.234), advérbio (68.953), pronome (40.945) e 

numeral (91.161). Com base nisso e tendo em vista os meios de expressão da modalidade 

deôntica, percebemos que a delimitação do nosso corpus deve ser feita levando-se em 

consideração o advérbio, pois é a categoria morfossintática que necessitaria de maior 

quantidade de palavras, num corpus especializado como o que usamos, já que o “projecto 

REDIP tem como objectivo analisar o português usado em três meios de comunicação social: 

a rádio, a televisão e a imprensa.” (RAMILO; FREITAS, 2002, p. 1). 

Considerando que os meios de comunicação que fazem uso da língua oral atingem 

um número maior de ouvintes, incluindo os não-letrados, ao contrário do que ocorre com 

língua escrita, optamos por delimitar o corpus em relação ao meio. Segundo Ramilo e Freitas 

(2002, p. 6), “os meios de comunicação que fazem uso da língua oral são aqueles que têm 

maior difusão, maiores níveis de audiência, tendo também maior impacto junto da opinião 

pública.”. Segundo esses critérios, optamos pelos meios rádio e televisão. 

Em relação ao tema dos programas, utilizaremos amostras relacionadas aos temas 

“cultura”, “desporto”, “economia” e “opinião”. Excluiremos da nossa análise, o tema 

relacionado à ciência, uma vez que nos parece ser pouco provável a ocorrência de tais 

modalizadores nesse contexto, pois a modalidade deôntica diz respeito a ações desejáveis ou 

não na vida social; e ao tema relacionado à atualidade, uma vez que este tema está 

configurado nos moldes de um (tele)jornal, pela diversidade de assuntos tratados e pela 

presença somente de apresentadores, enquanto que os demais apresentam uma organização de 

conversa. 

Por fim, levando em consideração (i) a quantidade mínima de palavras, cerca de 

69.000, (ii) o meio de difusão e (iii) o tema dos programas, apresentamos a Tabela 2, que 

especifica a amostra da nossa pesquisa: 
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Tabela 2 - Quantidade de palavras em relação ao meio de difusão e ao tema 

Corpus REDIP 245 TELEVISÃO RÁDIO Totais 

CULTURA 9.000 9.000 18.000 
DESPORTO 9.000 9.000 18.000 
ECONOMIA 9.000 9.000 18.000 
OPINIÃO 9.000 9.000 18.000 
Totais 36.000 36.000 72.00046 

 

A escolha dos temas baseia-se no fato de que o componente contextual interage 

com os demais componentes segundo o modelo proposto pela GDF, o que pode condicionar 

os meios de expressão da modalidade deôntica. 

Em cada meio de difusão, cada um dos temas apresenta cerca de nove mil 

palavras obtidas a partir de dois programas, o que nos leva a trabalhar com um volume textual 

final de 72.000 palavras. Para o tema “economia”47, à exceção dos demais, usamos um 

programa, para o meio televisivo; e três programas, para o meio radiofônico, pois nenhum par 

de programas totalizava 4.500 palavras. No que tange ao meio televisivo, recortamos os 

seguintes programas: Conversas Secretas e Acontece (Cultura); Jogo Falado e Os Donos da 

Bola (Desporto); Casos de Polícia e Maria Elisa (Opinião); Dinheiro Vivo (Economia). Em 

relação ao meio radiofônico, recortamos os seguintes programas: Tardes de Telefonia e Feira 

Franca (Cultura); Bola Branca e Livre e Directo (Desporto); Nós e os Outros e Fórum TSF 

(Opinião); Edição Especial Econômica, Emissão Especial e Noticiário da Criação do Euro 

(Economia). 

Descritas as etapas para a constituição do corpus de discurso midiático, 

abordaremos os procedimentos metodológicos de análise que seguimos.  

 

 

                                                 
45 Utilizaremos a nomenclatura REDIP 2 para fazer referência a corpus delimitado que constituirá o objeto de 
análise da Tese que desenvolveremos.  
46 A delimitação da quantidade de palavras do corpus foi feita com base no total geral, já que um dos objetivos é 
observar a relação entre os modalizadores deônticos e o discurso midiático, tendo como apoio Sardinha (2000a; 
2000b). As mídias (rádio e televisão) entram como uma variável de análise relativa ao Componente Contextual, 
módulo externo à Componente Gramatical. 
47 Isso se deu, pois o REDIP foi montado tendo em vista a quantidade de palavras, apresentando apenas um 
programa que somava sozinho as 18.000 palavras. É certo que o estilo, o público e outros podem caracterizar um 
dado programa midiático, mas adotamos como parâmetro de recorte a quantidade de palavras. Outro ponto se 
refere à quantidade de dados, até que chegássemos a essa quantidade, fizemos inúmeras análises e recortes, sem 
prejuízo ao entendimento dos contextos, o que demandou muito tempo devido à leitura de todo o corpus, ou seja, 
das 324.000 palavras. 
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5.2 Procedimentos metodológicos  

 

 

Com base nas duas mídias e nos temas em questão, procedemos à análise da 

categoria modalidade deôntica do seguinte modo: 

 

1) Identificação dos modalizadores deônticos no corpus REDIP 2, por meio da 

leitura das transcrições, bem como por meio da “ferramenta de busca” disponível no site do 

ILTEC para coleta de ocorrências. Essa fase se deu de dois modos: 

 

a) Leitura do corpus impresso para verificação das ocorrências dos modais 

deônticos.  

 

No arquivo de cada programa de rádio e de televisão, explicitamos a quantidade 

de ocorrências encontradas a fim de facilitar a verificação da quantidade total de ocorrências 

que estão configuradas no programa SPSS. 

 

b) Uso de programa de busca por palavras (modais) no REDIP, na página do site, 

com a gravação das ocorrências encontradas em arquivo de texto. 

 

Ao final, procedemos à comparação entre as ocorrências verificadas manualmente 

e as ocorrências encontradas pelo programa de busca disponível na página do ILTEC, a fim 

de que nenhuma ocorrência fosse esquecida no processo de leitura.  

Durante essa etapa, algumas ocorrências que haviam passado despercebidas 

durante a leitura foram incorporadas à coluna de ocorrências do SPSS. 

 

2) Identificação e codificação das ocorrências, a partir do programa SPSS.  

 

Cada ocorrência foi identificada com base nos seguintes critérios: (i) meio de 

difusão de onde a amostra foi retirada, (ii) programa e (iii) tema, a fim de facilitar sua 

identificação, conforme exemplos a seguir: 
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Quadro 8 - Identificação de ocorrência 

OCORRÊNCIA MEIO PROGRAMA TEMA 

[1] ... a... para todas as pessoas verem, eh, de onde 
vem a animação, não é, para... para esses filmes de 
publicidade para além disso temos também uma 
mostra de... dos projectos portugueses de cinema de 
animação, isto sempre naquela preocupação que 
temos que valorizar aquilo que é nosso  

Rádio Tardes de 

Telefonia 

Cultura 

[2] L2: claro, uma coisa são as representações, eh, que 
devem e devem, eh, uma sociedade deve permitir que 
elas sejam exploradas ao limite, no sentido de... de se 
pensar a si própria, outra coisa são os actos, isso é 
uma enorme diferença.  

Televisão Maria Elisa Opinião 

 

 

No que diz respeito ao total de ocorrências encontradas no corpus, contabilizamos 

536, as quais foram analisadas tendo em vista os parâmetros estabelecidos. 

 

3) Classificação de cada ocorrência segundo as variáveis estabelecidas na seção 

“Procedimentos Metodológicos”. 

Para cada grupo de fatores a serem analisados, foi conferida uma codificação 

numérica48, como podemos ver no que diz respeito às formas de expressão da modalidade 

deôntica, por exemplo: 

 
Quadro 9 - Exemplificação da codificação de dados 

ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS Codificação

 
 

1. Formas de expressão 

Auxiliar modal 1 
Adjetivo 2 
Verbo 3 
Substantivo 4 
Advérbio 5 
Construções modalizadoras 6 

 

A codificação numérica de todas as variáveis se faz necessária para que se possa 

realizar o teste qui-quadrado, que serve para mensurar o coeficiente de relação entre 

variáveis. Assim, quando o coeficiente tende a zero, significa que o grau de relação é alto e 

que os dados não são aleatórios. Segundo Guy e Gilles (2007), este teste fornece valores 
                                                 
48 A análise qualitativa inicial de cada uma das 1478 ocorrências em relação a todos os critérios tornou-se 
praticamente inviável, tendo em vista que teríamos mais de 20.000 análises, se considerássemos todos os 
parâmetros. Assim, o recorte do corpus se justifica também pelo fato de que, ao trabalhar com tantas análises, a 
repetição pode trazer prejuízos em relação à codificação de cada variável, por causa da fadiga. 
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padronizados de referências que podem ser comparados com distribuições conhecidas para 

avaliar a probabilidade (valor de p) de que os dados observados provêem de tal distribuição. 

Se o valor de p, obtido no qui-quadrado, é pequeno, isso significa que a hipótese nula é 

improvável (rejeitada), e que os resultados são considerados significativos estatisticamente. 

Em geral, o valor de referência é o de 0,05, o que significa que há menos de 5% de chance de 

que os dados tenham sido retirados de um universo em que a hipótese nula seja “não-

refutada”. 

Essa etapa implica a leitura cuidadosa de cada ocorrência, pois está relacionada à 

análise qualitativa individual em relação aos parâmetros, o que terá reflexos na análise 

quantitativa e na qualitativa do conjunto. 

 

4) Análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos. 

Para a análise qualitativa do total de ocorrências, recorremos ao suporte 

funcionalista, mais especificamente à Gramática Discursivo-Funcional, como se verá nos 

capítulos dedicados à análise dos dados. 

Para análise quantitativa, utilizamos o programa Statistical Package for Social 

Science - SPSS (versão 7.5 para Windows), uma vez que este fornece resultados percentuais 

precisos ao pesquisador e é de fácil utilização, já que se assemelha ao Excel no que diz 

respeito às interfaces (barra de ferramentas, barra de menu, caixas de diálogo etc.), 

possibilitando a confecção automática de gráficos e/ou tabelas a partir dos dados 

quantitativos.). Esse programa computacional foi utilizado para o cálculo de frequência 

(frequencies), para o cruzamento de variáveis, etc. Além disso, o SPSS possibilita a 

transformação de dados estatísticos em representações gráficas e permite-nos empreender 

uma análise quantitativamente adequada. 

Segundo Ferreira (1999), o programa dispõe de: (i) Editor de dados, em que se 

permite introduzir, modificar, corrigir e visualizar informações, como se pode ver na Figura 

12; (ii) “Viewer”, que consiste em uma janela, onde se observam todos os resultados 

estatísticos, os gráficos, as tabelas; (iii) Tabelas dinâmicas, que permitem a exploração de 

dados, rearranjando linhas e colunas; (iv) Gráficos e (v) Acesso à base de dados, que permite 

inclusive a importação de arquivos de texto. 
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Figura 12 - Tela do editor de dados do SPSS49 

 
 

Em cada linha é possível, primeiramente, inserir uma ocorrência. A ocorrência é 

analisada segundo as variáveis estabelecidas, que são especificadas em cada coluna. Isso evita 

que se crie um arquivo do tipo .doc, para a confecção da ficha de ocorrências, e outro para a 

rodagem dos dados. Além disso, é possível (i) alimentar o arquivo com uma enorme 

quantidade de variáveis e de ocorrências e (ii) selecionar somente as variáveis que interessem 

em um dado momento da pesquisa sem que se eliminem as demais. 

Salientamos que, apesar de nosso objeto de estudo não constituir um fenômeno 

linguístico variável, tal como define a Teoria da Variação ou a Sociologia Quantitativa, é 

possível utilizar tal programa no que se refere à verificação de frequência, ao nível de 

significância e ao cruzamento das variáveis que estabelecemos como pertinentes à 

interpretação dos modalizadores deônticos no discurso midiático. 

 

 

                                                 
49 Imagem feita pela autora a partir do print screen da tela do SPSS. 

Barra de menu

Barra de ferramentas
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5.2.1 Parâmetros para análise do corpus REDIP 2  
 

 

Para que a análise seja eficaz, é necessário o estabelecimento de parâmetros a 

partir dos quais cada ocorrência seja analisada e descrita, o que foi feito com base na 

fundamentação teórica desenvolvida até o momento. Sendo assim, estabelecemos algumas 

variáveis de modo a dar conta dos aspectos pragmático-discursivos (aspectos contextuais e 

aspectos do nível interpessoal), semânticos (aspectos do nível representacional) e 

morfossintáticos da categoria modalidade deôntica. Vejamos: 

 

a) Aspectos pragmático-discursivos 

a.1) Aspectos contextuais: (i) meio de difusão (rádio, televisão) e (ii) tema do 

programa (cultura, desporto, economia, opinião). 

Partindo do pressuposto de que o componente contextual influencia a formulação 

e a codificação numa língua, conforme especifica a Gramática Discursivo-

Funcional, especificamos essas duas variáveis. 

 

a.2) Aspectos do nível interpessoal: (i) posição do enunciador/falante em relação 

ao valor deôntico instaurado e (ii) tipo de ilocução. 

Como nesse nível, há a descrição das propriedades das unidades linguísticas que 

refletem o uso na interação verbal, parece-nos pertinente levar em consideração o 

tipo de ilocução, já que captura as propriedades lexicais e formais do Ato 

Discursivo que podem ser atribuídas ao uso interpessoal convencionalizado na 

realização da intenção comunicativa. Além disso, a posição do enunciador/falante 

serve como um elemento de interação, uma espécie de estratégia de construção do 

discurso, o que nos fez enquadrá-la nesse nível. 

 

b) Aspectos semânticos 

Esses aspectos dizem respeito ao nível representacional, na proposta GDF.  

 

b.1) Macrovalor deôntico (obrigação, permissão, proibição) 

Esses são os valores consensualmente aceitos quando se trata dessa modalidade. 
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b.2) Valor deôntico e polaridade  

Consideramos a relação entre dois elementos e os seus equivalentes semânticos: 

(i) obrigação; (ii) negação da obrigação ≅ permissão; (iii) obrigação de não atuar ≅ 

proibição; (iv) permissão; (v) negação da permissão ≅ proibição; (vi) proibição; 

(vii) negação de proibição ≅ permissão. 

 

b.3) Subtipos dos valores deônticos: (i) tipo de força (interna/externa) e (ii) 

nuances da permissão (sugestão, conselho, autorização). 

O tipo de força diz respeito à motivação que pode ter condicionado o uso dos 

modalizadores deônticos; enquanto que as nuances da permissão estão 

relacionadas ao papel que a fonte deôntica desempenha na instauração deste valor. 

 

b.4) Fonte deôntica: (i) enunciador (falante), (ii) terceiro – reportado (instituição, 

indivíduo ou não-especificada) e (iii) inexistente. 

A fonte do valor deôntico pode ser o próprio falante, o que marcaria sua 

subjetividade; um terceiro que é reportado pelo enunciador, podendo ser uma 

instituição ou um indivíduo, ou não-especificada, cuja escolha visaria à criação de 

efeitos de sentido na construção discursiva; ou inexistente, nos casos em que algo 

de ordem externa, como leis da natureza, impõem-se por si mesmas50. 

 

b.5) Alvo deôntico: (i) enunciador (falante), (ii) domínio comum, (iii) 

coenunciador; (iv) terceira pessoa (instituição, indivíduo) e (v) não-especificado/ 

terceiro-ausente. 

O alvo do valor instaurado, assim como a fonte, pode ser o próprio falante, 

enunciador; o domínio comum51, quando se percebe a inclusão da comunidade na 

qual está inserido o falante; o coenunciador, ou seja, o ouvinte com quem o 

apresentador/entrevistador dialoga; uma instituição e um indivíduo, ambos 

referentes à terceira pessoa do discurso; e um terceiro-ausente, quando não se 

especifica o alvo, apenas a ação desejada, como nos casos de adjetivos em posição 

predicativa (é preciso...). 

                                                 
50 A modalidade deôntica inerente apresenta limites muito tênues com a modalidade alética. 
51 Lucena (2008) e Carioca (2009) fazem uso deste termo no que tange ao tipo de fonte da informação, ao 
estudarem a categoria Evidencialidade.  
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No corpus, consideramos como “indivíduo” os alvos que apareceram expressos 

por: (i) sintagmas nominais definidos ou indefinidos que fazem referência a uma 

parte da classe, como “a pessoa”, “qualquer dos...”; (ii) pronomes retos de terceira 

pessoa; (iii) pronomes indefinidos, como “ninguém”, “alguém”. Em relação ao 

“domínio comum”, consideramos como alvos desse tipo os que apareceram 

expressos por: (i) pronomes pessoais, como “a gente”, “nós”, ou indefinidos 

(todos nós), que incluam falante, ouvinte e demais pessoas; (ii) verbo flexionado 

na primeira pessoa do plural, com o valor de conjunto; (iii) sintagmas nominais 

com artigos definidos que façam referência a um conjunto (= população, nação); 

(iv) verbo na terceira pessoa + “se”. 

 

c) Aspectos morfossintáticos 

Esses aspectos dizem respeito ao nível morfossintático, na proposta GDF.  

 

c.1) Formas de expressão: (i) auxiliar modal, (ii) adjetivos, (iii) verbo pleno, (iv) 

substantivo, (v) advérbio e (vi) construção modalizadora. 

 

c.2) Modo verbal: (i) indicativo; (ii) subjuntivo e (iii) imperativo. 

Oliveira (2003 p. 251) explica que há os modos Imperativo, Conjuntivo 

(Subjuntivo) e Indicativo, dos quais o primeiro relaciona-se com a modalidade 

deôntica e outros, em certas medidas, com modalidades epistêmicas.  

 

c.3) Tempo/aspecto verbal: (i) presente; (ii) pretérito perfeito, (iii) pretérito 

imperfeito, (iv) futuro do presente, (v) futuro do pretérito. 

 

Segundo Oliveira (2003, p. 130-131), em relação ao passado, em português há os 

tempos gramaticais pretérito perfeito, pretérito imperfeito e mais-que-perfeito52, 

além do presente, do futuro do presente e do futuro do passado (condicional). 

 

Nestes dois últimos itens, analisaremos a forma de manifestação do modo e do 

tempo/aspecto nos verbos.  

                                                 
52 Não houve ocorrências deste tempo no corpus, por isso não foi considerado na análise. 
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Nos casos em que não é possível atribuir tais variáveis, como substantivos e 

advérbios, por exemplo, conferiremos a variável ‘não se aplica’ à ocorrência 

analisada. 

 

O Quadro 10, que foi organizado por nós seguindo o modelo top-down, partindo 

dos aspectos pragmático-discursivos até os aspectos morfossintáticos, servirá para análise de 

cada ocorrência, em relação às treze variáveis. A separação dos aspectos se faz por questões 

metodológicas, o que não significa que, na análise dos dados, elas não se inter-relacionam. 

Para isso, trabalhamos com o cruzamento entre as variáveis e os possíveis condicionamentos. 

 
Quadro 10 – Sinopse dos parâmetros de análise por níveis 

 
ASPECTOS CONTEXTUAIS

 
1. Meio de difusão 

Rádio 
Televisão 

 
2. Tema do programa 

Desporto 
Economia 

Cultura  
Opinião  

 
 

ASPECTOS DO NÍVEL INTERPESSOAL
1.  Posição do enunciador em relação ao 
valor deôntico  

Inclusão 
Não- inclusão 

2. Tipo de Ilocução Declarativa 
Interrogativa 
Imperativa 
Proibitiva 
Comissiva 
Exortativa 

ASPECTOS DO NÍVEL REPRESENTACIONAL – ASPECTOS SEMÂNTICOS 
 

1. Macrovalor deôntico 
Obrigação 
Permissão 
Proibição 

 
 
2. Manifestação do valor deôntico e 
polaridade 

Obrigação 
Negação da obrigação ≅ permissão 
Obrigação de não atuar ≅ proibição 

Permissão 
Negação de permissão ≅ proibição 

Proibição  
Negação de proibição ≅ permissão 
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3. Subtipos dos (macro)valores deônticos  
3.1 Tipo de força Interna 

Externa 
3.2 Nuances da permissão Sugestão 

Conselho 
Autorização 

 
3. Fonte deôntica  

Enunciador  
(falante) 

Terceiro 
(reportado) 

Instituição53  
Indivíduo  

Não-especificada 
Inexistente 

 
4. Alvo deôntico 

Enunciador 
Domínio comum 

Coenunciador  
(Ouvinte – 2ª. pessoa) 

Terceira pessoa 
(definida/ indefinida) 

Instituição 
Indivíduo 

Não-especificado/ terceiro-ausente 
 

ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS
 
 

1. Formas de expressão 

Auxiliar modal 
Adjetivo 
Verbo 

Substantivo 
Advérbio 

Construções modalizadoras54 
2. Categorias relativas aos ECs  

 
2.1 Modo  

Indicativo 
Subjuntivo 
Imperativo 

 
 
2.2 Tempo/aspecto 

Presente 
Pretérito perfeito 

Pretérito imperfeito 
Pretérito mais-que-perfeito 

Futuro do presente 
Futuro do pretérito 

 

Tais variáveis, quando codificadas de modo numérico, servem para a criação de 

um arquivo de dados, a partir do qual é possível a rodagem das ferramentas que compõem o 

SPSS. 

                                                 
53 Consideramos como Fonte “instituição”, os seguintes: Igreja, Família, Política, Escola, Sistemas de 
informação, etc. 
54 Segundo Pessoa (2007, p. 97), este rótulo inclui construções como “ser para+ infinitivo” e SNs com valores 
axiológicos como “o importante é”, “o necessário é”, “o que importa é”, etc. 
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A análise qualitativa55 compreende dois momentos: (i) o da análise de cada 

ocorrência, considerada no seu contexto; (ii) o da análise dos dados quantitativos obtidos em 

conjunto, que se faz em constante diálogo com o modelo de investigação funcionalista.  

Apresentamos ainda, na seção seguinte, algumas das dificuldades enfrentadas 

durante o processo de análise. 

 

 

5.3 Dificuldades da análise: alguns apontamentos 

 

 

Nesta seção, apenas pontuamos alguns dos problemas de se trabalhar com uma 

categoria como a modalidade, especificamente a deôntica: 

 

a. Polissemia de alguns modais, principalmente no que tange aos auxiliares 

“dever” e “poder”, o que já foi discutido por vários autores. Essa dificuldade é 

ainda intensificada com o modal “poder”, que em português tem distintos 

significados: capacidade, permissão, possibilidade epistêmica. Segundo 

Bybee, Perkins e Pagliuca (1994), por exemplo, o sentido deôntico de 

permissão surgiu, por extensão metonímica, do sentido de capacidade física e 

mental.  

b. Diversidade de nuances da permissão, que não são discretas, mas escalares. 

c. Identificação da fonte deôntica e estabelecimento da sub/objetividade no uso, 

o que há pouco tem sido discutido na área e que ainda não foi incorporada à 

GDF. 

d. Zonas fronteiriças entre as noções “interna/externa” e “inclusão/não-inclusão”. 

 

 

5.4 Síntese conclusiva 

 

 

Neste capítulo, tratamos de questões de ordem metodológica empregadas em 

nossa pesquisa. Primeiramente, tendo em vista a necessidade de um corpus representativo da 
                                                 
55 A análise das ocorrências nos ajuda a propor as variáveis e, estas por sua vez, servem como parâmetro geral 
para todas as outras. 
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língua portuguesa difundido na mídia, devido à adoção de uma orientação funcionalista, 

recorremos ao REDIP. Em segundo, baseando-nos nos textos de Sardinha (2000a; 2000b), 

estabelecemos os critérios de delimitação e constituição da amostra que fosse de algum modo 

representativo do universo textual que formava o REDIP. Vimos que, por se tratar de um 

corpus especializado e por considerarmos que a modalidade deôntica poderia ser expressa por 

advérbios, eram necessárias pelo menos 68.953, o que nos levou a uma delimitação com base 

em 72.000 palavras divididas em relação ao meio e aos temas, elementos contextuais, tratados 

no capítulo “Discurso Midiático”. 

Fizemos ainda considerações sobre o pacote computacional utilizado para a 

análise quantitativa dos dados: o SPSS. Além disso, estabelecemos todas as variáveis, num 

total de 13, que servirão para análise de cada uma das 536 ocorrências da modalidade 

deôntica, tendo em vista os aspectos contextuais, os pragmático-discursivos, os semânticos e 

os morfossintáticos.  

Finalmente, apresentamos algumas das dificuldades enfrentadas durante o 

processo de análise. 
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6 A MODALIDADE DEÔNTICA NA MÍDIA TELEVISIVA 

 

 
[...] o discurso da TV se estabelece como um contato permanente entre emissor e o 
receptor, por meio de um espetáculo contínuo levado diretamente ao telespectador 
que o recebe no aconchego do meio familiar. [...] O mais importante nesse processo 
é que, por meio dessa interação, induz-se à convicção de que sempre tem alguém 
conversando “comigo” (telespectador). (REZENDE, 2000, p. 36)  

 

 

Neste capítulo, iniciamos as análises relacionadas à modalidade deôntica e à 

construção do discurso midiático. Por questões de ordem metodológica, dividimos a análise 

em três grupos, tendo em vista as mídias envolvidas. Assim, temos três capítulos de análise: o 

primeiro dedicado à mídia televisiva; o segundo, à mídia radiofônica, e o terceiro, ao discurso 

midiático em geral. Essa divisão se deve à nossa suposição de que as mídias condicionam 

algumas distinções em relação aos modais, bem como a análise de cada mídia em separado 

servirá para o estabelecimento das relações entre modalidade deôntica e discurso midiático e 

para a discussão relativa às noções de objetividade e subjetividade da modalidade deôntica. 

As análises das 301 ocorrências na mídia televisiva estão agrupadas segundo os 

três grandes grupos de parâmetros que, embora apresentados em seções próprias, foram 

analisados e interpretados integradamente: os pragmático-discursivos, os semânticos e os 

morfossintáticos, numa ordenação top down, conforme a teoria da Gramática Discursivo-

Funcional.  

 

 

6.1 Análise dos aspectos pragmático-discursivos 

 

 

Conforme estabelecemos no capítulo anterior, o parâmetro relacionado aos 

aspectos pragmático-discursivos engloba: (i) o meio de difusão; (ii) o tema do programa; (iii) 

a posição do enunciador em relação ao valor deôntico instaurado; (iv) o tipo de ilocução. Com 

relação ao meio de difusão, aqui tratamos somente da mídia televisiva. Os outros três aspectos 

pragmático-discursivos serão tratados tendo em vista sempre essa mídia. 
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6.1.1 O aspecto contextual: tema do programa 
 

 

Ao estabelecermos os parâmetros de análise, especificamos uma variável que está 

relacionada ao tipo de tema tratado nos programas televisivos que constituem o corpus 

REDIP. Assim, os modalizadores deônticos foram analisados em relação ao tema, conforme 

já explicitado no capítulo de metodologia. 

Tendo em vista a mídia televisiva, constatamos que, das 301 ocorrências dos 

modalizadores deônticos, 33,6% estão relacionados ao tema “opinião”. A alta frequência de 

modais deônticos nesse caso está de acordo com o que esperávamos, uma vez que, nesse tipo 

de programa, os participantes podem mostrar, de modo mais incisivo, seu posicionamento em 

relação aos assuntos debatidos, como pedofilia, medicina alternativa, curandeirismo, violação 

etc., o que já nos dá indícios de que a modalidade deôntica pode ser também do tipo subjetiva. 

De outro lado, o tema “cultura” foi o que apresentou menor frequência de ocorrência dos 

modalizadores deônticos, com apenas 15,9% do total, como podemos ver no gráfico a seguir: 

 
Gráfico 1 - Temas da mídia televisiva56 

 
 

 

Os temas de “economia” e  de “desporto” apresentaram frequência relativamente 

aproximada, o que corresponde a 26,9% e a 23,6%, respectivamente. 

                                                 
56 Nos gráficos deste trabalho, quando não aparecer o símbolo gráfico %, devemos considerar que os dados 
fornecidos estão em termos de frequência (no.). 
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As ocorrências (1), (2), (3) e (4) ilustram a utilização de modalizadores deônticos 

em  cada tema, a partir do tema com menor frequência: 

 

(1) não há vício pior que o ódio, nem ascese comparável à paciência. por isso, 
devemos cultivar activamente a paciência, pelos mais diversos meios. o 
espírito nunca goza a paz, a alegria e o bem-estar, nem vive equilibrado ou 
dorme tranquilo, enquanto tem o ferrolho do ódio cravado no coração. 
(Acontece - Cultura) 

 

(2) L5: porque... porque as arbitragens estão melhores, estão melhores, e isso é 
que deve ser realçado nesta altura. e... (Jogo Falado - Desporto) 

 

(3) a ideia é importada dos estados unidos e está a estabelecer-se em portugal 
como franchising. se o negócio lhe interessa saiba que para abrir uma loja 
postnet... precisa de fazer um investimento de doze a quinze mil contos... e de 
um espaço comercial entre os setenta e os cem metros quadrados. a loja 
deve57 estar localizada numa zona de acessos fáceis, próxima de escritórios, 
onde circulem mais de vinte e cinco mil pessoas. o investimento pode ser 
recuperado ao fim de dois anos. (Dinheiro Vivo - Economia) 

 

(4) elas (as regras) existem de qualquer modo, elas existem e têm que ser 
cumpridas, por uma razão muito simples, porque a cidadania não se aplica só 
aos direitos cívicos, políticos e aos direitos sociais, cada vez mais se deve 
aplicar à intimidade, e este problema todo da pedofilia, o problema que 
levanta é esse. a razão por que se começou a prestar tanta atenção e começou 
com o caso dutroux, não é? na bélgica… (Maria Elisa - Opinião) 

 

Tendo em vista a frequência dos modalizadores deônticos, parece ser possível 

estabelecer uma escala em que o tema poderia estar relacionado intimamente à ocorrência das 

expressões modais deônticas, como mostra a Figura 13: 

 
Figura 13 - Escala de condicionamento do tema no uso dos modais deônticos na mídia televisiva 

  

 

 

Assim, o tema “cultura” é o que apresenta menor relação de favorecimento, 

enquanto que o tema “opinião” apresenta maior relação de favorecimento das expressões 

modais em questão.  

                                                 
57 Embora a modalidade deôntica esteja tipicamente relacionada a predicados de ação, para predicados de estado 
como esse, há um processo metonímico do objeto em relação ao agente. 

Cultura Desporto Economia Opinião

-  + 
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6.1.2 Análise dos aspectos do nível interpessoal 
 

 

Em relação a este nível, estabelecemos duas variáveis: (i) posição do enunciador 

em relação ao valor deôntico e (ii) tipo de ilocução. Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), 

a ilocução constitui uma unidade de análise desse nível, tendo por função especificar a relação 

entre os Participantes do Ato de fala e o Conteúdo Comunicado. Em relação à posição do 

enunciador, parece-nos que a opção por incluir-se ou não na incidência dos valores deônticos 

instaurados diz respeito à relação que se estabelece entre os participantes dos programas que 

constituem o corpus da pesquisa. 

 

 

6.1.2.1 Posição do enunciador em relação ao valor deôntico58 
 

 

Consideramos aqui dois tipos de posicionamentos: (i) inclusivo e (ii) não-

inclusivo. Ao analisarmos as ocorrências, percebemos que, na maioria dos casos (233/ 

77,4%), houve uma preferência do falante por não se incluir no valor deôntico instaurado, 

como podemos ver no Gráfico 2: 

 
Gráfico 2 - Posição do enunciador na mídia televisiva 

 
 

                                                 
58 Havia inicialmente a variável “comissiva”, mas não houve nenhuma ocorrência no nosso corpus. 
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Em apenas 22,6%, o falante se inclui na incidência dos valores instaurados na 

mídia televisiva, o que contabiliza 68 ocorrências. Tal resultado já era esperado, uma vez que, 

nos programas televisivos que tratam desses quatro temas, os assuntos não são relativos aos 

próprios falantes que participam da interação, mas à conduta de terceiros. 

Em (5) e (6), podemos ver, respectivamente, o posicionamento não-inclusivo e o 

inclusivo: 

 

(5) é preciso ver que as pessoas que vão a este nível de assaltos, ou que têm este 
tipo de estab... podem pôr, por exemplo, uma câmara de vídeo, eh, falou-se 
aqui doutras coisas, podem-se pôr à coca e ver s... quem... quem é, ou até 
podem achar que, eh (Casos de Polícia – Opinião) 

 

(6) L2: olhe, eh, nós es... estudámo-lo em tibetano, eh, e igualmente em francês, 
porque havia uma, eh, devo-lhe dizer também que não só como referiu é um 
dos livros mais estudados na história do budismo como, no budismo 
ocidental, é sem dúvida o texto budista que tem mais traduções, há pelo 
menos umas vinte traduções para línguas ocidentais. (Acontece – Cultura) 

 

Em (5), percebemos que a fonte “enunciador” instaura uma obrigação por meio de 

um adjetivo em função predicativa. Tal forma é usada, em cerca de 90% das ocorrências, para 

um posicionamento não-inclusivo, pois a estrutura impessoal, não delega a ninguém em 

específico a execução da ação, o que nos leva a considerar que não há a inclusão no valor 

deôntico. Por outro lado, em (6), percebemos claramente que a fonte “enunciador”59 instaura 

uma obrigação por meio de auxiliar cujo alvo é o próprio falante, o que nos leva a dizer que 

há inclusão. 

Ao cruzarmos “posição do enunciador” e “tema”, o teste qui-quadrado60 mostra 

que não há relação entre eles, ou seja, a posição de inclusão ou não-inclusão não está 

relacionada ao tema dos programas televisivos. 

No que tange ao cruzamento de “posição do enunciador” e ‘tipo de ilocução”, 

temos o seguinte: 
  

                                                 
59 Nem sempre há sobreposição, como neste exemplo, entre os parâmetros “alvo deôntico” e “posicionamento”. 
Há casos em que o alvo é constituído por outros indivíduos, além do enunciador. 
60 Para esta relação o qui-quadrado é de 0,530, acima de 0,05, o que mostra não haver relação entre as variáveis. 
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Gráfico 3 - Cruzamento “Posição do enunciador” e “Tipo de ilocução” na mídia televisiva 

 
 

Há uma relação entre o posicionamento do falante e o tipo de ilocução. Assim, 

quando o falante não deseja incluir-se, ele tem uma preferência por sentenças declarativas; 

enquanto que, quando o falante deseja incluir-se, ele codifica isso em sentenças exortativas, 

uma vez que o falante, para encorajar o outro, encoraja também a si mesmo a realizar a ação 

evocada no conteúdo comunicado. Isso significa que o falante primeiro processa a intenção de 

posicionar-se de modo inclusivo ou não na incidência dos valores deônticos e, em seguida, 

formula, a nível interpessoal, por meio das ilocuções, esse posicionamento como prevê a 

GDF, que começa a formalização a partir da intenção do falante e então analisa a articulação. 

O posicionamento inclusivo ocorre mais quando o enunciador é a fonte e o alvo 

dos valores, o que ocorre em 29 casos dos 68; enquanto que o posicionamento não-inclusivo 

ocorre com mais frequência quando a fonte é enunciador e o alvo é o terceiro-ausente, o que 

ocorre em 39 casos dos 233. Assim, a inclusão ou não-inclusão do enunciador na incidência 

do valor deôntico parece revelar o grau de (des)comprometimento dele com a obrigatoriedade 

de agir. Sendo assim, ao colocar-se como alvo de um valor deôntico instaurado, o enunciador 

assume também a responsabilidade pela execução de uma dada ação.  

 

 

6.1.2.2 Tipo de ilocução 
 

 

No nível Interpessoal, é possível distinguir-se a camada relativa à ilocução de um 
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Ato Discursivo. Ela é responsável pela captura das propriedades formais e lexicais do Ato, 

segundo usos interpessoais convencionalizados na realização da intenção comunicativa. 

Assim, a ilocução pode mapear as intenções comunicativas por verbos performativos 

explícitos ou por sentenças-tipo, como a declarativa, interrogativa, exortativa etc. 

Em nossa análise, consideramos seis ‘sentenças-tipo’, com base em Hengeveld e 

Mackenzie (2008, p. 71-2). A sentença do tipo ‘comissiva’ não ocorreu. Assim, restaram-nos 

cinco tipos a partir das quais fizemos a análise quantitativa.  

O Gráfico 4 mostra a frequência de uso das ilocuções em sentenças modalizadas 

deonticamente: 

 
Gráfico 4 - Tipo de ilocução na mídia televisiva 

 
 

Em 70,4% dos casos, ou seja, em 212 ocorrências, as sentenças do tipo 

‘declarativa’ se fizeram presentes, como em (3) e (2), retomadas a seguir: 

 

(3)  a ideia é importada dos estados unidos e está a estabelecer-se em portugal 
como franchising. se o negócio lhe interessa saiba que para abrir uma loja 
postnet... precisa de fazer um investimento de doze a quinze mil contos... e de 
um espaço comercial entre os setenta e os cem metros quadrados. a loja 
deve61 estar localizada numa zona de acessos fáceis, próxima de escritórios, 
onde circulem mais de vinte e cinco mil pessoas. o investimento pode ser 
recuperado ao fim de dois anos. (Dinheiro Vivo - Economia) 

 

(2) L5: porque... porque as arbitragens estão melhores, estão melhores, e isso é 
que deve ser realçado nesta altura. e... (Jogo Falado - Desporto) 

                                                 
61 Embora a modalidade deôntica esteja tipicamente relacionada a predicados de ação, para predicados de estado 
como esse, há um processo metonímico do objeto em relação ao agente. 
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 Por meio desse tipo de ilocução, o falante informa ao ouvinte o conteúdo 

proposicional evocado pelo conteúdo comunicativo. Acreditamos que essa alta frequência não 

está apenas relacionada ao fato de que ela é o tipo não-marcado de ilocução, nos termos de 

Givón (1995); mas ao fato de que o valor deôntico de obrigação62, por ter natureza impositiva, 

pode ser atenuado com o uso de um ato declarativo em lugar de um imperativo. Além disso, 

podemos dizer que esse tipo de ilocução ajusta-se mais diretamente a um dos objetivos dos 

programas televisivos: o de é informar o público sobre os temas relativos à cultura, ao 

desporto etc. 

O tipo ‘exortativo’, segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), mantém uma relação 

implicacional com o tipo ‘dissuasivo’. Isso significa que o tipo ‘dissuasivo’ está contido no 

tipo ‘exortativo’, pois, enquanto a exortação seria o falante encorajar a si mesmo ou ao 

ouvinte para que juntos realizem uma ação, a dissuasão seria o falante desencorajar-se na 

realização da ação. Desse modo, incluímos sob este rótulo, tanto os valores positivos quanto 

negativos que envolvem o falante, o que contabilizou 51 ocorrências, ou seja, 16,9% do total, 

como vemos em (1) e (6). 

Os tipos de sentenças “imperativa”, “proibitiva” e “interrogativa” foram menos 

frequentes, e representam juntos 12,6% do total. As do tipo “imperativa” e “proibitiva” podem 

também manter uma relação implicacional que diz respeito à conduta. Em ambas o falante 

direciona o ouvinte para a realização de uma ação ou a proíbe. Em (7), a ilocução imperativa 

associada ao valor permissivo serve à condução dos equilíbrios entre os turnos dos 

participantes. 

 

(7) L2: já aí vou. para fechar, hernâni ascensão, deixe ouvir alfredo farinha 
perguntar-lhe também. 

 

No exemplo, há uma solicitação de permissão para fazer, numa sentença 

imperativa, quase formulaica, com o verbo “deixar”. 

 O tipo “imperativo” está associado prototipicamente à modalidade deôntica, 

como explica Palmer (1986), pois traz por si só uma “proposição” deôntica.  Daí que, na 

análise dos dados, optamos por identificar esse tipo de ilocução apenas quando associado à 
                                                 
62 O teste do qui-quadrado feito com base no tipo de ilocução e no macrovalor deôntico foi de 0,00, menor que 
0,05, o que significa que há uma relação entre essas variáveis. O tipo declarativo ocorreu mais associado à 
obrigação, em 123 das 212 ocorrências. 
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outra forma de manifestação da modalidade deôntica a fim de verificar um possível 

condicionamento do nível interpessoal na expressão linguística, ao nível morfossintático. 

Acreditamos que a baixa frequência se deve, nesse caso, ao fato de se tratar de coocorrência 

de dois mecanismos de instauração da obrigação63.  

As ‘interrogativas’ estão mais associadas aos macrovalores de obrigação (6/ 

46,2%) e de permissão (5/ 36,5%).  No exemplo a seguir, o falante confere ao ouvinte a 

autoridade responsável pela instauração do valor deôntico de permissão: 

 

(8) L1: posso dizer uma coisa? 
L2: podes...  (Conversas Secretas – Cultura) 

 

Em (8), L1 reconhece a autoridade que L2 possui na condução do programa, o que 

lhe faz indagar sobre a possibilidade deôntica (permissão) de falar. Tal poder é reconhecido 

também por L2, ao autorizá-lo a falar. Nesse caso, a expressão “posso dizer uma coisa?’ serve 

como um elemento de polidez e auxilia na preservação das faces dos participantes da 

interação verbal. 

 

 

6.2 Análise do nível representacional: aspectos semânticos 

 

Conforme estabelecemos no capítulo anterior, o parâmetro relacionado aos 

aspectos semânticos engloba: (i) macrovalores deônticos; (ii) valor deôntico e polaridade; (iii) 

subtipos dos valores deônticos; (vi) fonte deôntica; (v) alvo deôntico. 

 

 

6.2.1 Macrovalores deônticos 
 

 

Com relação aos macrovalores, podemos verificar, no Gráfico 5, que a obrigação 

é o valor mais significativo em termos percentuais, pois corresponde a mais da metade das 

ocorrências, representando 55,5% do total. Em seguida, aparece o valor de permissão, que 

                                                 
63 O cruzamento das variáveis “tipo de ilocução e macrovalor deôntico” mostrou que esse tipo ocorreu mais com 
o valor de permissão, o que parece indicar que ele pode estar servindo como um elemento de asseveração da 
força. 
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conta com 30,2% das ocorrências, e por fim aparece o valor de proibição, com 14,3%, como 

mostra o Gráfico 5: 

 
Gráfico 5 - Macrovalores instaurados na mídia televisiva 

 
 

Esses valores estão ilustrados nas ocorrências que se seguem: 

 

(9) L18: sim, eu julgo que sim, portanto, a pessoa deve, eh, proteger os seus 
bens, mas julgo que uma arma de fogo é um bocado... exagerado, sei lá, tipo 
um... outro tipo de armadilha mais simples em que o indivíduo por exemplo 
ficasse... (Casos de Polícia - Opinião) 

 
(10) eh, a nossa lei permite, ou melhor, não condena, não pune, melhor dito, as 

pessoas que por exemplo, para defenderem a sua vida, ou para defenderem a 
sua integridade física, eh, acabam por atingir outras pessoas. mas mesmo aí, 
há sempre uma preocupação (Casos de polícia - Opinião) 
 

(11) eu gostava de conhecer a sua opinião, não deve pensar no título ou pelo 
contrário deve começar a habituar-se à pressão daqueles que um dia vão jogar 
para o título, pode ser este ano, pode ser para o próximo. (Jogo Falado - 
Desporto) 

 
A alta frequência no uso de obrigações (55,5%) parece indicar que esse valor é o 

prototípico da modalidade deôntica, servindo, inclusive, para instaurar, de modo indireto, no 

cruzamento com a polaridade negativa, outros valores, como veremos na seção seguinte. 

 

 

6.2.2 Manifestação do valor deôntico e polaridade na mídia televisiva 
 
 

Um dos parâmetros semânticos diz respeito à manifestação do valor deôntico em 

relação à polaridade na mídia televisiva. Para esta variável, estabelecemos sete tipos de 
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valores que levam em consideração a inter-relação que os três macrovalores (obrigação, 

permissão e proibição) mantêm com a polaridade (positiva ou negativa), a saber: (i) 

obrigação; (ii) negação da obrigação ≅ permissão; (iii) obrigação de não atuar ≅ proibição; 

(iv) permissão; (v) negação de permissão ≅ proibição; (vi) proibição; (vii) negação de 

proibição ≅ permissão.  

A Tabela 3 apresenta a frequência de ocorrência de cada valor deôntico 

considerando-se a polaridade.  
 

Tabela 3 - Valor deôntico e polaridade na mídia televisiva64 

 
 

Os dados mostram que, em relação à proibição, na maioria dos casos, houve 

instauração indireta por meio de uma ‘obrigação de não fazer’, em 3,7% dos casos, como em 

(11), retomado aqui, e por meio da ‘negação da permissão’, em 10% dos casos. Vejamos: 

 

(11) eu gostava de conhecer a sua opinião, não deve pensar no título ou pelo 
contrário deve começar a habituar-se à pressão daqueles que um dia vão jogar 
para o título, pode ser este ano, pode ser para o próximo. (Jogo Falado - 
Desporto) 

 
 
Em (11), o falante faz uso do verbo “dever” que está acompanhado de um 

advérbio de negação, que toma como escopo o predicado “pensar”. Nesse caso, em que há a 

modalidade se mantém e o que se nega é o predicado, por exemplo, temos uma proibição 

indireta. 

                                                 
64 Uma das ferramentas do SPSS é a confecção de gráficos e tabelas a partir dos dados de entrada. Vale 
mencionar que as regras de arredondamento fazem com que o programa gere uma leve distorção do total das 
porcentagens. Assim, a somatória das porcentagens apresenta uma variação em torno de 0,1, o que ocasiona 
valores como 99,9% ou 100,1%, o que não implica em danos aos resultados. 
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Em relação ao valor de permissão, que conta com 91 ocorrências, percebemos 

que, em apenas 2% dos casos, a instauração se deu de modo indireto, por meio da ‘negação da 

obrigação’. Em 28,2%, houve a instauração direta, ou seja, quando o elemento de negação não 

atua sobre o modalizador, como mostra a Tabela 3. Ao instaurar uma permissão diretamente, 

a fonte deôntica confere ao alvo a possibilidade de fazer/agir, o que pressupõe certa 

autoridade dela, como em (10), retomado aqui; enquanto que, ao instaurar indiretamente esse 

valor, há a permissão de não fazer ou agir, ou seja, uma dispensa, conferindo ao alvo a opção 

de agir ou não.  

 

(10) eh, a nossa lei permite, ou melhor, não condena, não pune, melhor dito, as 
pessoas que por exemplo, para defenderem a sua vida, ou para defenderem a 
sua integridade física, eh, acabam por atingir outras pessoas. mas mesmo aí, 
há sempre uma preocupação (Casos de Polícia - Opinião) 

 

A escolha dessa instauração parece estar associada à construção da imagem do 

enunciador/falante em relação ao alvo deôntico, uma vez que remete a algo superior a ambos: 

a lei.  

A permissão pode ainda ser instaurada por meio de uma “negação da proibição”, 

mas isto não ocorreu em nenhum dos casos analisados, o que parece indicar uma preferência 

por manifestar lexicalmente a “permissão” e não a “negação da proibição”, já que o valor 

deôntico de proibição, na maioria dos casos, é instaurado indiretamente por meio da negação 

da permissão, o que corresponderia a uma “negação da ‘negação da permissão’”. Além disso, 

do ponto de vista cognitivo, parece que o processamento se dá de modo mais acessível sem a 

negação, que se encontra seja na ‘negação da obrigação’, seja na ‘negação da proibição’, 

obedecendo também ao princípio de economia linguística. 

Por fim, o valor de obrigação somente ocorre sem associar-se à polaridade, pois as 

noções de ‘necessidade’ e ‘possibilidade’ é que servem de base para a formação dos demais 

valores. Talvez, por isso, esse valor seja o prototípico da modalidade deôntica, já que o 

processamento seria mais acessível com a codificação direta, o que nos sugere que esses 

aspectos cognitivos podem afetar a intenção comunicativa, nem sempre consciente. 
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6.2.3 Subtipos dos valores deônticos instaurados 
 

 

No que tange ao parâmetro relativo aos subtipos de valores deônticos instaurados, 

consideramos em separado dois aspectos: um se refere ao tipo de força que motiva ou serve 

de base para a instauração (interna ou externa); o outro se refere às nuances da permissão, que 

podem ser de três tipos (sugestão, concessão e autorização). 

Em relação ao tipo de força, usamos a tipologia ‘interna’ e ‘externa’ para a análise 

dos dados, conforme mostra o Gráfico 6: 

 
Gráfico 6 - Tipo de força instauradora do valor deôntico na mídia televisiva 

 
 

Os dados mostram que a força predominante, com 58,1% das ocorrências, é a do 

tipo ‘interna’, ou seja, que diz respeito a um dever de consciência, princípios de natureza 

profissional, social ou religiosa, decorrentes do decoro, como indicado por Almeida (1988). 

Vejamos: 

 

(12) L2: eu... eu por profissão e por gosto, por exemplo, tenho uma atenção muito 
especial às culturas latino-americanas, não é, eh, e... e penso que era preciso 
prestar muita atenção às culturas africanas [...] a nossa relação com a cultura 
europeia impõe-se, mas prestar muito atenção a culturas inclusivamente com 
as quais esteve ligado historicamente, a cultura africana, a cultura... 
(Conversas Secretas – Cultura) 

 

O adjetivo em posição predicativa, em (12), instaura uma obrigação levemente 

atenuada pelo pretérito imperfeito e toma como base questões não só profissionais, mas por 

gosto (interno) e histórico, chamando a atenção para os deveres entre sociedades “fraternas”. 
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Por outro lado, a força “externa” ocorreu em 41,9% (126/301) do total. O exemplo 

(13) ilustra esse tipo de força: 

 

(13) L2: de facto as empresas que facturem até trinta mil contos vão pagar bastante 
menos do que a taxa normal de irc. de que maneira é que os pequenos 
empresários podem aproveitar esta novidade? 
L23: por um lado, quer dizer, têm que ser empresas que sejam detidas por 
pessoas a nível individual. (Dinheiro Vivo – Economia) 

 

Em (13), a fonte toma como base a regra do IRC direcionadas a microempresas 

para a instauração de uma norma legal. 

O cruzamento do “tipo de força” com o “tema”65 mostra que existe, sim, uma 

relação entre essas duas variáveis. Nos temas “opinião” (64/101), “cultura” (34/48) e 

“desporto” (59/71), houve o predomínio do tipo “interna”; enquanto que, no tema “economia” 

(61/83), predominou o tipo “externa”. Parece que temas relacionados a questões culturais, ao 

modo de vida, ao comportamento em sociedade, à vida profissional, têm um 

condicionamento, de fato, mais interno. Questões relacionadas à economia de um país, de 

uma cidade, são condicionadas, em geral, por fatores de ordem externa, como inflação, 

mercado internacional, o que parece influenciar na instauração de valores deônticos de ordem 

“externa”. Salientamos que, apesar da dicotomia, existem limites fluidos entre essas noções, 

como vimos no Capítulo 3. 

Em relação ao tipo de ilocução, também podemos dizer que há uma forte 

influência dessa variável no tipo de força:  

a. As ilocuções declarativas estão quase igualmente distribuídas entre os tipos de 

força; 

b. As ilocuções interrogativas, assim como as exortativas, apresentaram uma 

distribuição maior no tipo ‘interna’, respectivamente, com 76,9% e com 

80,4%; 

c. As ilocuções proibitivas ocorreram somente associadas ao tipo “externa”, o 

que pode servir como um elemento atenuador do valor instaurado, já que a 

motivação é externa ao falante. 

                                                 
65 O qui-quadrado foi 0,000, o que aponta a relação. 
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No que tange à relação com o macrovalor deôntico66, percebemos também certa 

relação entre essas categorias. A Tabela 4 apresenta os resultados encontrados quanto ao tipo 

de força: 

 
Tabela 4 - Cruzamento “Tipo de força” e “Macrovalor deôntico” na mídia televisiva 

 
 

Os dados mostram que tanto o macrovalor de “obrigação” quanto o de 

“permissão” apresentam relação com o tipo de força ‘interna’, enquanto que a “proibição” 

apresenta mais relação com o tipo de força ‘externa’. 

Outro ponto importante em relação aos subtipos dos valores deônticos diz respeito 

às nuances da permissão. A análise foi feita com base na ‘permissão’ e na ‘negação da 

obrigação’, que equivale a uma permissão indiretamente, contabilizando, assim, 91 

ocorrências, isto é, 30,2% das 301 na mídia televisiva. 

O Gráfico 7 mostra os resultados encontrados: 

 
Gráfico 7 - Nuances da permissão na mídia televisiva 

 

 

                                                 
66 Neste caso, o qui-quadrado foi de 0,032, índice inferior a 0,05, o que aponta uma relação entre as variáveis, 
mas mais fraca do que a relação entre a ilocução. 
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Economia 

Na maioria dos casos, ocorreu a nuance do tipo ‘sugestão’, atenuando o valor 

deôntico instaurado67, em 46% dos casos, seguindo-se da concessão e da autorização. 

Nos temas ‘opinião’, ‘cultura’ e ‘economia’, há uma tendência no uso de 

sugestões, enquanto que no tema ‘desporto’, há uma tendência no uso de concessões. Se por 

um lado, nos temas ‘opinião’ e ‘cultura’ a concessão e a autorização não são tão marcados em 

relação à sugestão, no tema ‘economia’, a concessão se aproxima do uso da sugestão, e a 

autorização se aproxima do uso da sugestão, no tema ‘desporto’. Agrupando os temas em 

relação à marcação da nuances, temos:  

 
Figura 14 - Agrupamento das nuances em relação ao tema na mídia televisiva 

 
a) “Opinião” e “Cultura” marcam mais a sugestão; 

b) “Economia” marca mais a sugestão e a concessão; 

c) “Desporto” marca mais a concessão. 

 

Em relação à autorização, essa nuance foi pouco frequente em todos os temas, 

mas tende a aparecer mais em “economia”. Assim, o tema influencia na instauração das 

nuances, ou seja, um elemento do componente contextual condiciona um componente do 

nível representacional.  

 

 

                                                 
67 Mesmo não tendo o caráter impositivo dos pólos obrigação e proibição, a permissão implica no 
reconhecimento da “autoridade”.  

Opinião/
Cultura Desporto
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6.2.4 Fonte deôntica 
 

 

Em geral, nos trabalhos que versam sobre a modalidade deôntica, a fonte deôntica 

é analisada de modo bipartido (instituição/indivíduo), com base em Lyons (1977), ou 

tripartido (instituição/indivíduo/não-especificada). Parece-nos, entretanto, que, pela 

diversidade de modos de instauração de uma fonte deôntica e tendo em vista as discussões 

feitas em Verstraete (2004), é possível ampliar a tipologia dessa categoria de modo a 

contemplar distintos efeitos de sentido. À visão tripartida, acrescentamos a fonte do tipo 

“enunciador”, quando a instauração dos valores parte, de modo explícito ou implícito, do 

falante, e o tipo “inexistente”, quando não há fonte. 

Definida essa tipologia, procedemos a análise das ocorrências. A Tabela 5 

apresenta os resultados da fonte no que diz respeito à mídia televisiva. 

 
Tabela 5 - Tipo de fonte deôntica na mídia televisiva 

 
 
 

Das 301 ocorrências de modalizadores deônticos no meio ‘televisão’, percebemos 

que, em 65,8% dos casos, o enunciador é a fonte de onde parte a instauração dos valores, 

como vimos em (5), (6), (9) e (12), aqui retomados: 

 

(5) é preciso ver que as pessoas que vão a este nível de assaltos, ou que têm este 
tipo de estab... podem pôr, por exemplo, uma câmara de vídeo, eh, falou-se 
aqui doutras coisas, podem-se pôr à coca e ver s... quem... quem é, ou até 
podem achar que, eh (Casos de Polícia – Opinião) 

 
(6) L2: olhe, eh, nós es... estudámo-lo em tibetano, eh, e igualmente em francês, 

porque havia uma, eh, devo-lhe dizer também que não só como referiu é um 
dos livros mais estudados na história do budismo como, no budismo 

8 2,7
11 3,7
16 5,3
68 22,6
198 65,8
301 100,0

não-especificado
inexistente
indivíduo
instituição
enunciador

Total

Frequência %
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ocidental, é sem dúvida o texto budista que tem mais traduções, há pelo 
menos umas vinte traduções para línguas ocidentais. (Acontece – Cultura) 

 
(9) L18: sim, eu julgo que sim, portanto, a pessoa deve, eh, proteger os seus 

bens, mas julgo que uma arma de fogo é um bocado... exagerado, sei lá, tipo 
um... outro tipo de armadilha mais simples em que o indivíduo por exemplo 
ficasse... (Casos de Polícia - Opinião) 

 
(12) L2: eu... eu por profissão e por gosto, por exemplo, tenho uma atenção muito 

especial às culturas latino-americanas, não é, eh, e... e penso que era preciso 
prestar muita atenção às culturas africanas [...] a nossa relação com a cultura 
europeia impõe-se, mas prestar muito atenção a culturas inclusivamente com 
as quais esteve ligado historicamente, a cultura africana, a cultura... 
(Conversas Secretas – Cultura) 

 

Em geral, os quatro temas têm em comum o fato de se desenvolverem em 

entrevistas em que os participantes apresentam seu ponto de vista, o que marcaria a 

subjetividade da modalidade deôntica, uma vez que o falante revela motivações de ordem 

interna, como a de consciência, religiosas, sociais etc. 

Em relação aos tipos ‘instituição’, ‘indivíduo’ e ‘não-especificado’, essas fontes 

totalizam 30,6%. Nesses três casos, há o compartilhamento de uma característica: o falante 

apenas reporta a existência da obrigação de agir para algum participante, o que é marcado 

também pelo uso de aspas68: 

 

(14) o abuso se passa a nível intra, eh, intrafamiliar, vir sistematicamente o 
argumento de posse. "é minha filha, isto é a minha casa, aqui quem mando 
sou eu, e portanto ninguém tem que interferir com aquilo que eu acho que 
deve fazer"  (Maria Elisa - Opinião) 

 

O falante, nesse caso, faz menção ao argumento de posse que se usa em situações 

de abuso. O valor instaurado aparece estruturando um enunciado que é marcado como de 

outro (fonte) e que recai sobre qualquer “indivíduo” (alvo) expresso por um pronome 

indefinido. 

Em sendo assim, parece-nos possível relacioná-los à modalidade objetiva, uma 

vez que há uma indicação de fonte diferente do enunciador, com distintos graus de 

comprometimento. É certo que é o falante quem faz uso dessas fontes, de modo a 

(des)comprometer-se com a “desejabilidade da ação”, podendo assim explicitar ou não a fonte 

deôntica.  

                                                 
68 Cf. Anexo B, que versa sobre as convenções de transcrição do corpus. 
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Há ainda o tipo ‘inexistente’ de fonte, quando o falante recorre aos casos de 

modalidade deôntica inerente, como em (15): 

 

(15) L1: o nosso problema. a partir do momento em que a tap e a sabena se 
associam, hum, passam a ser os... portanto... 
L2: dominantes! 
[...] L1: e... e em cima disso, eh, começam a praticar tarifas... reduzidas, entre 
eles... 
L2: hum. 
L1: que obrigam os passageiros a só avoar com eles, naturalmente que nós 
estamos a ser espremidos para fora. (Dinheiro Vivo – Economia) 

 

Em (15), o verbo “obrigar” relaciona-se a “tarifas reduzidas”, que, por um 

processo metonímico, evoca as empresas aéreas. Esse verbo parece trazer uma noção de 

consequência derivada a partir da sociedade das duas empresas e da prática de tarifas 

reduzidas. Como não é possível dizer que a fonte da obrigação imposta aos passageiros é a 

TAP/SABENA, mas uma motivação inerente ao condicionamento das tarifas reduzidas 

praticadas, parece-nos possível dizer que a fonte é inexistente. 

Outro questionamento diz respeito ao relacionamento entre a fonte deôntica e os 

valores instaurados. O cruzamento dessas variáveis69 nos mostra que a fonte ‘enunciador’ 

instaura majoritariamente todos os valores, em mais de 55% dos casos, mas ele instaura 

preferencialmente o valor de ‘obrigação’, como mostra a Tabela 6: 

 
Tabela 6 - Cruzamento “Fonte deôntica” e “Macrovalor deôntico” na mídia televisiva 

 
  
                                                 
69 O teste qui-quadrado foi de 0,000. 

11 115 26 8 7 167

6,6% 68,9% 15,6% 4,8% 4,2% 100,0%

100,0% 58,1% 38,2% 50,0% 87,5% 55,5%

3,7% 38,2% 8,6% 2,7% 2,3% 55,5%

59 31 1 91

64,8% 34,1% 1,1% 100,0%

29,8% 45,6% 6,3% 30,2%

19,6% 10,3% ,3% 30,2%

24 11 7 1 43

55,8% 25,6% 16,3% 2,3% 100,0%

12,1% 16,2% 43,8% 12,5% 14,3%

8,0% 3,7% 2,3% ,3% 14,3%

11 198 68 16 8 301

3,7% 65,8% 22,6% 5,3% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,7% 65,8% 22,6% 5,3% 2,7% 100,0%

No.

% macrovalor

% Fonte

% of Total

No.

% macrovalor

% Fonte

% of Total

No.

% macrovalor

% Fonte

% of Total

No.

% macrovalor

% Fonte

% of Total

obrigação

permissão

proibição

macrovalor
deôntico

Total

inexistente enunciador instituição indivíduo não-especificado

Fonte deôntica

Total
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Em relação às fontes “indivíduo” e “não-especificado”, embora percebamos que 

elas instauram mais obrigações, quando a fonte é “não-especificada”, essa instauração ocorre 

de modo muito mais acentuado, já que se dá em 87,5% do total dos valores relacionados a 

essa fonte. Quando a fonte é o “indivíduo”, há certo equilíbrio entre o valor de obrigação e o 

de proibição. Certamente, pelo fato de que não especificar uma fonte, comprometa menos do 

que citar uma fonte identificável, o que possibilita instaurar mais obrigações naquela do que 

nesta, preservando as faces dos participantes, uma vez que o valor é instaurado de modo 

categórico, como uma verdade.  

A fonte do tipo “instituição” instaura, em 45,6% dos 68 casos em que ocorre, o 

valor de permissão seguido pelo valor de obrigação. Tal resultado, como já era esperado, pode 

ser explicado pelo fato de que, legalmente, são as instituições, entidades definidas, que 

concedem ou autorizam determinadas condutas em relação ao que já está posto aos 

indivíduos.  

Por último, quando a fonte é ‘inexistente’, a obrigação se apresentou de modo 

categórico, isto é, em 100% dos casos. 

 

 

6.2.5 Alvo deôntico 
 

 

No que se refere à análise do alvo deôntico, há também uma proposta tipológica 

bipartida (instituição/indivíduo), com base em Lyons (1977), e uma visão tripartida 

(instituição/indivíduo/não-especificada). Parece-nos, entretanto, que, pela diversidade e 

complexidade dos tipos de alvos que observamos durante a leitura do corpus e a análise dos 

dados, é possível ampliar a tipologia dessa categoria de modo a contemplar distintos efeitos 

de sentido. À visão tripartida, acrescentamos o alvo do tipo “enunciador”, “domínio comum”, 

“coenunciador”, ou seja, o ouvinte70. Os alvos “instituição” e “indivíduo” referem-se à 

terceira pessoa, podendo ser definida ou indefinida. Desse modo, ampliamos 

significativamente a tipologia de alvo deôntico. 

No discurso midiático, difundido na televisão, encontramos o seguinte: 

                                                 
70 Essa proposta foi inspirada em trabalhos que versam sobre Evidencialidade, como os de Carioca (2009) e 
Lucena (2008).  
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Tabela 7 - Tipo de alvo deôntico na mídia televisiva 

 
 

A Tabela 7 mostra que o alvo mais frequente é a “instituição”, em 24,9% dos 

casos, como já era esperado, pois os falantes delegam mais deveres aos órgãos aos quais cabe 

o papel de planejar, executar e fiscalizar as ações em sociedade, principalmente quando o 

relacionamos ao tema “economia”, tema no qual esse alvo é percentualmente mais 

significativo. Vejamos um exemplo: 

 

(16) L1: a únic... — exactamente — a única hipótese que existe em cima da mesa 
é o governo português resolver nacionalizar a pga, comprar a pga. 
L2: portugália. 
L1: eh, a pga, sim! e portanto, terá que fazer uma proposta! é isso, é isso! 
(Dinheiro Vivo – Economia) 

 

A instituição sobre a qual recai a obrigação é o “governo português” que, ao que 

parece, não tem chances de optar pela não-realização da ação de propor um preço e efetivar a 

compra de empresa aérea. A asseveração do valor deôntico é feita pelo uso do futuro do 

presente e da expressão “a única hipótese que existe em cima da mesa”. 

Outro alvo muito frequente é o “terceiro-ausente”, ou seja, aquele em que não há 

especificação explícita a quem o valor deôntico está direcionado:  

 

(17) L2: estragamos o contrato sexual do consentimento mútuo informado. 
L1: no fundo, isto... o que está a dizer é que tem que haver regras, não é? 
L2: o qu... 
L1: e... 
L2: elas e... elas exi… 
L1: elas existem e têm que ser cumpridas… 

 

20 6,6
34 11,3
48 15,9
53 17,6
71 23,6
75 24,9
301 100,0

coenunciador
enunciador
indivíduo - terceira pessoa
domínio comum
terceiro-ausente
instituição

Total

Frequência %
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A instauração da obrigação associada a uma estrutura sintática de voz passiva sem 

a especificação do agente, como em (17), ajuda a preservar a face do falante (L1) que não 

instaura obrigação sobre um dos alvos deônticos, pois o foco está no EC. É justamente com 

essa construção que o que é dito adquire um valor consensual. 

O alvo do tipo “domínio comum” e “indivíduo” representam, respectivamente 

17,6% e 15,9% das ocorrências na mídia televisiva:   

 

(18) o tal choque eléctrico que este senhor ainda há pouco falava, que no fundo 
tem a ver com isso - alguém entra, leva um choque eléctrico, é repelido vai-se 
embora - e portanto... o que se deve poder fazer é evitar que as pessoas 
entrem, mas naturalmente (Casos de Polícia – Opinião) 

 

(19) feitas as contas um potencial produtor tem de gastar no mínimo quatrocentos 
e dez mil escudos para iniciar a actividade. além desta soma os interessados 
no negócio devem dispor de um espaço físico com temperatura e humidade 
específicas. (Dinheiro Vivo – Economia) 

 

Em (18), o verbo “dever” em terceira pessoa acompanhado de “se” nos mostra 

que o alvo é um domínio comum, de modo que se percebe um compartilhamento da obrigação 

instaurada. Neste caso, o auxiliar, que indica obrigação, toma como escopo “poder fazer”, 

cujo auxiliar “poder” parece indicar permissão. Em sendo assim, o primeiro auxiliar modal 

atuaria, além da marcação da obrigação, muito mais como um marcador de subjetividade, ou 

seja, como a expressão da opinião do falante em relação a um EC, o que o elevaria do nível 

representacional ao nível interpessoal, já que essas duas formas não podem coocorrer na 

mesma camada, a da predicação, como comumente se diz na literatura. Em (19), o alvo é 

expresso por um sintagma nominal introduzido por um artigo indefinido, o que caracteriza um 

“indivíduo”, já que se refere a uma terceira pessoa do discurso, estando, portanto, externo ao 

circuito da fala. 

O “enunciador” só aparece como alvo em 11,3% dos casos, pois, neles, o falante 

remete a ações que a ele caberiam ou não executar, o que talvez não lhe pareça relevante no 

discurso midiático. O exemplo a seguir ilustra esses casos.  

 

(6) L2: olhe, eh, nós es... estudámo-lo em tibetano, eh, e igualmente em francês, 
porque havia uma, eh, devo-lhe dizer também que não só como referiu é um 
dos livros mais estudados na história do budismo como, no budismo 
ocidental, é sem dúvida o texto budista que tem mais traduções, há pelo 
menos umas vinte traduções para línguas ocidentais. (Acontece – Cultura) 
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O alvo menos instaurado, por sua vez, é o “coenunciador”, em apenas 6,6% do 

total, pois se destina ao participante imediato da situação comunicativa, seja o entrevistador 

seja outro participante. Como o que interessa mais são os comentários sobre um dado tema 

(função referencial), não cabe por em foco tal elemento.  

No que tange à relação entre o tipo de alvo e os macrovalores deônticos71, temos: 

 
Tabela 8 - Cruzamento “Alvo deôntico” e “Macrovalor” na mídia televisiva  

 
 

Com exceção do alvo “coenunciador”, sobre todos os alvos recaem 

majoritariamente o valor de obrigação. Tal valor é ainda mais representativo quando o alvo é 

uma “instituição”, já que aparece em 68% dos casos. Tal resultado está em consonância com a 

nossa hipótese. Interessante é notar que, sobre o “coenunciador”, recaem mais permissões, 

frequentemente por meio de pedidos de permissões, como em (8), aqui retomado: 

 

(8) L1: posso dizer uma coisa? 
 L2: podes...  (Conversas Secretas – Cultura) 

 

Isto mostra que modais deônticos podem ocorrer em sentenças relacionadas à 

interrogação, como prevê Verstraete (2004), e em sentenças de caráter imperativo, mas que 

visam à permissão de o falante poder continuar seu turno. De todos os alvos deônticos, o 
                                                 
71 O teste qui-quadrado foi de 0,000. 
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“domínio comum” se mostra como o mais favorável sobre o qual recaem as proibições, o que 

mostra uma diluição das responsabilidades de não executar ações que não são aceitáveis quer 

moral quer legalmente. 

Ao observarmos os valores e os tipos de alvos, podemos perceber três 

“comportamentos”: 

(i) Sobre os alvos “terceiro-ausente”, “enunciador”, “domínio comum” e 

“indivíduo” recaem, nessa ordem, os valores de obrigação, permissão e 

proibição; 

(ii) Sobre o alvo “coenunciador”, recaem, nessa ordem, os valores de 

permissão e obrigação; 

(iii) Sobre o alvo “instituição”, recaem, nessa ordem, os valores de obrigação e 

proibição e permissão, que se apresentam percentualmente iguais, com 

16%. 

Essa tendência nos mostra que a instauração de valores deônticos também 

depende em parte do tipo de alvo. Em sendo assim, parece-nos possível dizer que o falante 

“elege” o alvo tendo em vista o valor que ele deseja instaurar, o que auxilia na construção do 

discurso difundido no meio televisivo. 

 

 

6.3 Análise dos aspectos morfossintáticos 

 

 

De acordo com o parâmetro relacionado aos aspectos morfossintáticos, temos as 

seguintes variáveis: (i) formas de expressão da modalidade; (ii) categoria relativa aos ECs – 

modo; (iii) categoria relativa aos ECs – tempo/aspecto. 

 

6.3.1 Formas de expressão da modalidade 
 

 

Em relação às formas linguísticas, estabelecemos algumas “subvariáveis” segundo 

as quais cada ocorrência foi analisada. Assim, levamos em consideração a expressão da 

modalidade deôntica por meio de: (i) substantivo; (ii) adjetivo, seja em função predicativa ou 
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não; (iii) verbo pleno; (iv) construções modalizadoras, conforme definido em Pessoa (2007); 

(v) auxiliar modal; (vi) advérbio. 

Após a análise, verificamos que a forma “auxiliar modal” é a mais frequente na 

mídia televisiva, o que demonstra uma predileção dos falantes por esse meio em especial, já 

que ele foi usado em 78,1% das ocorrências nesse corpus, conforme mostra a Tabela 9: 

 
Tabela 9 - Formas de expressão da modalidade deôntica na mídia televisiva 

 
 

As ocorrências de (1) a (4) ilustram a expressão da modalidade deôntica por meio 

de auxiliares modais. Dentre os auxiliares, o mais usado foi o verbo ‘poder’, em 94 

ocorrências, servindo à instauração da permissão, e, em 68 casos, à instauração da proibição, 

indiretamente. O auxiliar ‘ter que/de’ instaura majoritariamente uma obrigação; pois, em 

apenas 3 casos, serviu a uma permissão indireta. O verbo ‘dever’ também serve à instauração 

de obrigação em 43 casos, contra 8 casos em que há a instauração, indireta, de uma proibição. 

Os modais ‘precisar’ e ‘haver de’ somente instauraram obrigações. 

Dentre os auxiliares que instauram obrigação, temos que o verbo “ter que/de”  é 

mais usado do que o “dever”. Talvez isso ocorra porque essa expressão apresenta um matiz 

mais forte do que o outro auxiliar, como sugere Almeida (1988). Além disso, Johnen (2000, 

p.123), ao analisar o português, explica que a ação designada por “ter que/de” é a única 

elegível pelo agente realizador, enquanto que o “dever” pode designar uma alternativa 

condicionada pela realidade. 

Em relação às formas “verbo” e “adjetivo”, percebemos um uso relativamente 

aproximado desses meios, com leve predomínio de adjetivo. No que se refere ao “adjetivo”, 

temos dois tipos de classes: (i) adjetivo em função predicativa, como em (5) e (12), e (ii) 

adjetivo sem função predicativa, como em (20), com valor de proibição: 

 

6 2,0
6 2,0

25 8,3
29 9,6

235 78,1
301 100,0

substantivo
construções modalizadoras
verbo
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auxiliar modal
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(20) o simples facto de se entrar num espaço vedado ao público, mesmo que não 
seja para roubar ou para furtar, atenção, é já de si a prática de um crime. 
(Casos de Polícia - Opinião) 

 

As construções modalizadoras, que podem ser consideradas como uma espécie de 

lexia72, e os substantivos apresentaram baixo uso, totalizando as duas formas, apenas, 4% das 

ocorrências. As ocorrências (21) e (22) ilustram o que acabamos de mencionar, 

respectivamente: 

 

(21) o homem que transformou o cinema em espectáculo, eh, dizia o seguinte "o 
cinema não é para ganhar dinheiro, o cinema é para ajudar o homem a 
sonhar". bom, como se sabe não é bem assim, de facto o cinema pode ajudar-
nos a sonhar, pode ajudar-nos (Conversas Secretas - Cultura) 
 

(22) é uma meta necessária e… que perante a massa associativa tenha a obrigação 
de chegar ao título, porque senão, eh, o… o boavista pode ter problemas. (Os 
Donos da Bola - Desporto) 

 

A construção “ser para + infinitivo” e o substantivo “obrigação” expressam o 

valor deôntico de “obrigação”, ao que parece, com graus distintos. A primeira, ao estar 

associada à “função social” do alvo, além de marcar o posicionamento do falante em relação a 

um EC, pode ser interpretada como tendo um grau mais baixo da noção de obrigação; 

enquanto que a segunda forma pode ser vista como tendo um grau mais alto. 

No que concerne ao cruzamento entre “tema” e “formas de expressão” da 

modalidade deôntica, percebemos que existe, sim, uma relação entre essas variáveis73. Desse 

modo, o tema parece ser um elemento contextual que condiciona em parte o uso das 

expressões modalizadoras na mídia televisiva. Em outras palavras, as formas de expressão são 

condicionadas também pelo Componente Contextual, que é externo ao Componente 

Gramatical.  

A Tabela 10 mostra esse cruzamento. 

  

                                                 
72 Uma lexia é um conjunto de palavras que já não têm sentido independente, mas funcionam como uma unidade 
de significação, ou seja, é uma expressão complexa. 
73 O qui-quadrado foi de 0,042. 
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Tabela 10 - Cruzamento “Tema” e “Formas de expressão” na mídia televisiva 

 
 

Em todos os temas, os auxiliares modais se fazem presentes com maior 

frequência, com mais de 70% de uso. Entretanto, eles predominam em “economia”, com 

85,2%. Os verbos plenos predominam em “desporto”; enquanto os adjetivos e os 

substantivos, em “opinião”. As construções modalizadoras, apesar de apresentarem 

frequências distribuídas quase uniformemente pelos temas “opinião”, “cultura” e “desporto”, 

ocorrem mais em “cultura”. 

No que tange aos cruzamentos74 do “posicionamento” e da “ilocução” com as 

“formas de expressão”, observamos que ambos foram favoráveis ao condicionamento. Em 

sendo assim, podemos dizer que, quando o falante deseja posicionar-se de modo inclusivo, ele 

opta mais por auxiliares modais; enquanto que, quando o falante deseja posicionar-se de 

modo não inclusivo, ele opta por adjetivos, verbos plenos, construções modalizadoras e 

substantivos, nessa ordem. Em quase todas as ilocuções, com exceção da “imperativa”, os 

auxiliares modais se fazem presentes com maior frequência, com mais de 75% de uso. 

Entretanto, eles predominam em sentenças proibitivas e exortativas. Os adjetivos ocorrem 

mais associados às sentenças interrogativas, enquanto os verbos, às imperativas; e as 

construções modalizadoras ocorreram somente em sentenças do tipo “declarativa”. 

                                                 
74 O qui-quadrado do cruzamento ‘posicionamento’ e ‘formas de expressão’ foi de 0,008. O qui-quadrado do 
cruzamento ‘ilocução’ e ‘formas de expressão’ foi de 0,000. 

77 34 69 55 235
76,2% 70,8% 85,2% 77,5% 78,1%

3 4 8 10 25
3,0% 8,3% 9,9% 14,1% 8,3%

16 7 3 3 29
15,8% 14,6% 3,7% 4,2% 9,6%

3 1 1 1 6
3,0% 2,1% 1,2% 1,4% 2,0%

2 2 2 6
2,0% 4,2% 2,8% 2,0%
101 48 81 71 301

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

No.

% Tema

No.

% Tema

No.

% Tema

No.

% Tema

No.

% Tema

No.

% Tema

auxiliar modal

verbo

adjetivo

substantivo

construções
modalizadoras

Formas de
expressão

Total

opinião cultura economia desporto
Tema do programa

Total



119 
 

 
 

Na tentativa de responder a um dos problemas elaborados quando da feitura do 

projeto, cruzamos, ainda, as variáveis “formas de expressão” e “macrovalores deônticos”. A 

partir desse cruzamento75, temos o seguinte em relação a cada forma: 

a) Os auxiliares modais são os mais usados para instauração dos três valores 

deônticos, com mais de 77% de uso. Entretanto, dos 235 casos, em 130, há a 

instauração do valor de obrigação. Vale mencionar que, apesar de apresentar 

alta frequência de uso com obrigações, as proibições apresentam percentual 

maior para instauração por meio de auxiliares.  

b) Os adjetivos se prestam mais a instauração de obrigações, seguidos dos 

valores de proibição e permissão. 

c) Os verbos aparecem, em termos percentuais, mais associados à permissão. 

d) Os substantivos somente ocorreram associados à obrigação. 

e) As construções modalizadoras, por seu turno, instauram mais proibições. 

 

Cabe ainda verificar a relação do tipo de fonte deôntica com a forma de expressão, 

já que buscamos saber que expedientes linguísticos marcam a subjetividade/objetividade do 

falante em relação à modalidade deôntica, bem como a relação entre o alvo e a forma de 

expressão. Para isso, procedemos ao cruzamento desses dois blocos. Os resultados são 

apresentados a seguir: 

 

a) Podemos dizer que há relação entre o tipo de fonte e a forma de expressão 

da modalidade deôntica, bem como entre o tipo de alvo e a forma de 

expressão dessa categoria76. 

b) O cruzamento do “tipo de fonte deôntica” com a “forma de expressão” 

revelou-nos que: (i) os auxiliares constituem a primeira opção para 

marcação da modalidade deôntica por todas as fontes, principalmente, por 

fonte ‘inexistente’ e fonte ‘enunciador’; (ii) os verbos, adjetivos e 

substantivos aparecem com percentuais mais elevados quando associados 

à fonte ‘não-especificada’; (iii) as construções modalizadoras são mais 

usadas com fonte ‘indivíduo’. 

c) O cruzamento do “tipo de alvo deôntico” com a “forma de expressão” 

também nos revelou que (i) os auxiliares, os substantivos e as construções 
                                                 
75 O qui-quadrado foi de 0,001. 
76 Em ambos os cruzamentos, o qui-quadrado foi de 0,000. 
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modalizadoras instauram os valores deônticos mais frequentemente sobre 

o alvo “instituição”; (ii) os verbos instauram os valores deônticos mais 

sobre o alvo coenunciador; (iii) os adjetivos instauram os valores mais 

sobre o alvo “terceiro-ausente”. 

 

Ao compararmos todos os valores do teste qui-quadrado, podemos dizer que as 

formas de expressão são condicionadas: (i) igualmente, pelo tipo de ilocução, tipo de fonte e 

de alvo; (ii) pelo tipo de macrovalor deôntico; (iii) pelo posicionamento do enunciador, e (iv) 

pelo tema do programa, o que mostra que, primeiramente, temos condicionamentos 

gramaticais, desde o nível interpessoal, e estes, de algum modo, sofrem influência do 

componente contextual, como o tema. Interessante é notar que a relação que se estabelece 

entre a fonte e o alvo parece refletir a escolha pelo tipo de ilocução. 

 

 

6.3.2 Categorias relativas aos Estados-de-coisa 
 

 

A fim de verificar uma possível relação entre os modalizadores deônticos e as 

categorias relativas aos Estados-de-coisa, estabelecemos dois grupos: um relativo ao modo 

verbal e outro relativo ao tempo/aspecto, considerados em relação à forma verbal. Nesse 

tópico, primeiramente analisamos o modo verbal e, em seguida, tempo/aspecto. 

 

 

6.3.2.1 Categoria verbal: modo 
 

 

No que diz respeito à primeira categoria, consideramos os seguintes modos 

verbais: (i) indicativo, (ii) subjuntivo, (iii) imperativo. Além disso, estabelecemos uma 

codificação “não se aplica” para os casos em não é possível ocorrer essa variável. 

A Tabela 11 nos permite ver a quantidade de ocorrências de cada modo que foi 

aplicado a cada contexto de uso do modalizador deôntico, bem como o que isso representa em 

termos percentuais. 
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Tabela 11 - Modo verbal no uso de modalizadores deônticos na mídia televisiva 

 
 
Como podemos verificar, em 8 ocorrências (2,7%), a análise da marca de modo 

verbal não se aplica. Isso ocorre quando a expressão da modalidade se dá por meio de 

substantivos, advérbios ou adjetivos que não estão em posição predicativa. Nos casos de 

adjetivos em posição predicativa, é possível que estejam associados a um modo verbal, tendo 

em vista o verbo de ligação que lhes antecede. 

Dos três modos estabelecidos, todos tiveram uso efetivo, sendo que, no subjuntivo 

e no imperativo, a frequência de ocorrência está igual. A maior representatividade está 

relacionada ao modo indicativo, que contabiliza 277 ocorrências, o que representa 92% do 

total, como verificamos nas ocorrências de (1) a (8) e em (10). 

Vale mencionar que, como houve casos em que essa categoria de análise não se 

aplica, podemos redimensionar, percentualmente, os dados válidos, ou seja, contabilizar 

somente os casos em que a categoria se aplica. Levando esse fato em consideração, temos os 

percentuais válidos para cada modo, no Gráfico 8: 

 
Gráfico 8 - Modo verbal no uso de modalizadores deônticos na mídia televisiva 
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O indicativo foi usado em cerca de 94% dos casos em que esta categoria é 

possível de ocorrer, seguido do modo imperativo e do subjuntivo, como observamos, 

respectivamente, nas ocorrências seguintes: 

 

(23) L8: se... deixe-me só... só terminar, muita... muito rápido. (Os Donos da Bola 
- Desporto) 

 

(24) é unicamente um trabalho com as universidades em prol duma investigação 
genética em que as empresas possam sacar um proveito, e digamos uma mão-
de-obra pelo menos especializada para a rua. (Dinheiro Vivo – Economia) 

 

Em (23), o verbo permissivo é usado numa tentativa de manutenção ou 

recuperação do turno a fim de concluir-se o que estava sendo dito, atuando, portanto, na 

progressão textual. Em (24), percebemos que o auxiliar “poder” está associado ao presente do 

subjuntivo para instauração de uma permissão desejável no que se refere à associação entre 

empresas e universidade. Neste caso, o verbo “poder” expressa uma possibilidade deôntica, 

pois existem normas internas nas universidades que versam sobre o trabalho colaborativo 

entre elas e as empresas privadas. 

 

 

6.3.2.2 Categoria verbal: tempo/aspecto 
 

 

Silva-Corvalán (1995) explica que a morfologia verbal contribui para que uma 

proposição seja interpretada como mais ou menos assertiva. Para ela, há uma espécie de 

escala de assertividade, o que significa dizer que há uma relação entre modalidade e outras 

categorias, como as de tempo e aspecto. Tendo em vista essa relação, estabelecemos uma 

variável que distingue os seguintes tempos/aspectos: (i) presente; (ii) pretérito perfeito; (iii) 

pretérito imperfeito; (iv) futuro do presente; (v) futuro do pretérito. Assim como a categoria 

anterior, há uma codificação “não se aplica” para os casos em que não é possível verificar 

essa categoria.  

Em relação à mídia televisiva, os dados quantitativos que obtivemos após a 

análise de cada ocorrência estão na Tabela 12: 
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Tabela 12 - Tempo/aspecto verbal no uso de modalizadores deônticos na mídia televisiva 

 
 

Das 301 ocorrências, 16 foram codificadas como “não se aplica”, por serem substantivos, advérbios, 

adjetivos sem função predicativa ou modos verbais em que essa categoria não aparece, como o imperativo. 

Desse modo, os dados válidos para a análise são considerados após excluirmos os casos de “não se aplica”, 

o que representa 5,3% do total. Ao redimensionarmos os dados, temos o  

Gráfico 9. 
 

Gráfico 9 - Tempo/aspecto verbal na mídia televisiva 

 
 

Das 301 ocorrências iniciais, consideramos agora 285. Os tempos menos 

representativos são, nessa ordem, o futuro do pretérito e o pretérito perfeito, ambos 

relacionados ao passado (irrealis ou realis). As ocorrências (25) e (26) mostram a expressão 

desses tempos: 

 

(25) L1: eh, imagine-se que era uma pessoa que já tinha - n... neste caso, 
concretamente não foi isso que se passou, até porque nem sequer houve 
queixas à... à.... às autoridades portanto as autoridades nem poderiam ter 
agido. (Casos de Polícia - Opinião) 
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(26) dizem que os segredos médicos são muito grande, fica enterrado, ninguém 
sabe. enterrado porque, morreu, eh, teve que fa... morreu tinha que morrer. 
não sei se estes casos também morreram porque tinham de morrer, como 
disse o curandeiro (Casos de Polícia - Opinião) 

 

O futuro do presente, como em (16), o qual retomamos a seguir, e o pretérito 

imperfeito, como em (36 – negrito e itálico), apesar de serem percentualmente mais 

significativos que os dois anteriores, ainda são pouco usados, se considerarmos o presente, 

que aparece com 78% dos casos válidos.  

 

(16) L1: a únic... — exactamente — a única hipótese que existe em cima da mesa 
é o governo português resolver nacionalizar a pga, comprar a pga. 
L2: portugália. 
L1: eh, a pga, sim! e portanto, terá que fazer uma proposta! é isso, é isso! 
(Dinheiro Vivo – Economia) 

 

Como discutimos no Capítulo 3, segundo Lyons (1977), existe uma relação 

intrínseca da modalidade deôntica com a noção de futuridade, pois, ao impor algo a alguém, a 

execução do ato será futura, seja próxima ou não, já que não podemos impor que alguém 

realize um ato no passado. Parece-nos, todavia, que esse maior percentual do tempo verbal 

presente se deve ao que Perelman & Olbrechts-Tyteca (1996) denominam de “sentimento de 

presença”, a fim de expressar aquilo que é universal, a lei, o normal, em qualquer tempo ou 

lugar, o que confere um caráter mais geral ao enunciado.  

 A fim de verificar a relação que se estabelece entre as formas de expressão e as 

categorias relativas aos ECs, como modo e tempo/aspecto verbais, usamos o comando de 

cruzamento (“crosstab”) entre três variáveis. Com relação aos substantivos (6/301) e aos 

adjetivos sem função predicativa (2/301), não há a aplicação das variáveis relacionadas aos 

ECs.  

Com relação aos auxiliares modais, que foram os mais usados para marcar a 

modalidade deôntica, constatamos o seguinte: 

• As 235 ocorrências estão relacionadas aos modos indicativo e subjuntivo. Desse 

total, 229 estão no indicativo, o que representa 97,4%, e 6 estão no subjuntivo. 

 • As 235 ocorrências estão relacionadas a todos os tempos/aspectos estabelecidos 

nos parâmetros. O tempo mais frequente foi o presente, contabilizando 180 ocorrências, 
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76,6%. Em seguida, aparecem, nessa ordem, o pretérito imperfeito (23/9,8%), o futuro do 

presente (18/7,6%), o pretérito perfeito (8/3,4%) e futuro do pretérito (6/2,6%). 

• Dos 180 auxiliares modais que aparecem no presente, 177 (98,3%) estão no 

indicativo e 3 (1,7%), no subjuntivo. Dos 23 auxiliares no pretérito imperfeito, 22 (95,7%) 

estão no indicativo e 1 (4,3%), no subjuntivo. Dos 18 auxiliares no futuro do presente, 16 

(88,9%) estão no indicativo, e 2 (11,1%), no subjuntivo. Esses dados mostram uma predileção 

por tempos e modos realis na manifestação da modalidade deôntica por meio de auxiliares 

modais, no corpus analisado. 

No que tange aos verbos plenos, constatamos que: 

• Todos os casos em que a análise do modo se aplica (17) ocorreram associados a 

esta forma de expressão, destacando-se o indicativo, com 15 ocorrências, ou seja, 88,2%. Em 

seguida, observamos o uso do imperativo (8) e o subjuntivo (2). 

• As 17 ocorrências em que é possível determinar tempo/aspecto estão 

relacionadas aos tempos/aspecto presente, pretérito perfeito e futuro do pretérito. Desse total, 

destaca-se o tempo presente, com 12 ocorrências, isto é, 70,6%. Esse tempo aparece seguido 

pelo pretérito perfeito (4) e pelo futuro do pretérito (1). 

• Das 12 ocorrências dos verbos plenos no presente, 10 estão no indicativo e 2 

estão no subjuntivo.  

Em relação aos adjetivos em posição predicativa (27) e às construções 

modalizadoras (6), todos estão associados ao modo indicativo. Do total dos adjetivos, 22 

aparecem no presente; 3, no pretérito imperfeito; e 2, no futuro do presente; enquanto que, do 

total de construções modalizadoras, 5 aparecem no presente, e 1, no pretérito imperfeito. 

A preferência pelo presente do indicativo em relação às formas de expressão da 

modalidade deôntica pode também se relacionar ao fato de que em “entre muitas outras 

recomendações [...] outras se sobressai por sua vinculação com o coloquial. Na linguagem 

falada, é comum usar o presente do indicativo ou o futuro” (REZENDE, 2000, p. 98). Além 

disso, por ser um tempo não-marcado, ele serve para falar, em termos representacionais, de 

presente, passado ou futuro. 

 

 

6.4 Síntese conclusiva 
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Neste capítulo, procedemos à análise da modalidade deôntica na mídia televisiva 

de modo que pudéssemos compreender a inter-relação entre as variáveis. Para isto, dividimo-

lo em três grandes seções, o que não significa dizer que elas não se relacionam, já que 

reconhecemos as sobredeterminações existentes entre essas variáveis, razão pela qual 

recorremos ao suporte funcionalista, e realizamos análises que ponderassem sobre a relação 

entre os parâmetros de análise.  

Na primeira seção, dedicamo-nos aos aspectos pragmático-discursivos, que se 

relacionam ao contexto, e ao nível interpessoal da gramática. Em relação ao contexto, 

depreendemos que o tema ‘opinião’ é aquele em que os modalizadores deônticos ocorrem 

com maior frequência, e estabelecemos uma escala de favorecimento de ocorrência em 

relação a esse parâmetro. Em relação ao nível interpessoal, vimos que o posicionamento 

inclusivo é o mais frequente, o que ocorre também com as ilocuções declarativas. Ao 

relacionarmos essas duas variáveis, comprovamos que há uma associação entre elas de modo 

que: (i) um posicionamento inclusivo tende a associar-se com a ilocução exortativa; (ii) um 

posicionamento não-inclusivo tende a associar-se com a ilocução declarativa. 

Na segunda seção, dedicamo-nos aos aspectos semânticos. Constatamos uma 

maior frequência de ocorrência em relação a: 

a) o macrovalor de obrigação.  

b) a polaridade se dá mais de modo positivo, para os valores de permissão, 

enquanto que, para a proibição, há em geral a negação da permissão 

(polaridade negativa);  

c) o subtipo interno. 

Observamos forte associação desta variável em relação ao tema e ao tipo de 

ilocução. 

d) a fonte “enunciador”, que instaura mais obrigações; 

e) o alvo “instituição”, sobre o qual recaem mais obrigações. 

Na terceira seção, detivemo-nos sobre os aspectos morfossintáticos. Verificamos, 

então, que os auxiliares modais foram as formas de expressão mais frequentes. Em relação ao 

modo, tempo/aspecto, categorias observadas nas formas verbais, constatamos que o presente 

do indicativo é o mais usual. As formas de expressão apresentam associação com todas as 

variáveis, o que mostra que elas são condicionadas por todos os níveis superiores ao nível da 

gramática, e pelo componente contextual, que é externo à gramática.  
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7 MODALIDADE DEÔNTICA NA MÍDIA RADIOFÔNICA 

 

 

Igualmente como fizemos no capítulo anterior, iniciamos as análises relacionadas 

à modalidade deôntica e à construção do discurso na mídia radiofônica. As análises das 235 

ocorrências estão agrupadas segundo os três grandes grupos de parâmetros: os pragmático-

discursivos, os semânticos e os morfossintáticos, na mesma ordenação top down, conforme a 

teoria da Gramática Discursivo-Funcional. Há ainda uma síntese relacionada à integração dos 

parâmetros, ao final da análise dos três grupos de parâmetros. 

 

 

7.1 Análise dos aspectos pragmático-discursivos 

 

 

A análise dos aspectos pragmático-discursivos aborda quatro variáveis: (i) o meio 

de difusão; (ii) o tema do programa; (iii) a posição do enunciador em relação ao valor 

deôntico instaurado; (iv) o tipo de ilocução. Com relação ao meio de difusão, aqui tratamos 

somente da mídia radiofônica. Os outros três aspectos serão tratados, nesse capítulo, tendo em 

vista sempre essa mídia. 

 

 

7.1.1 O aspecto contextual: tema do programa 
 

 

Em relação ao tema abordado no meio de difusão “rádio”, constatamos que, do 

total de ocorrências, o tema “opinião” alcançou a maior frequência dos modalizadores 

deônticos. Esse tema contabilizou 35,7% das 235 ocorrências. No outro extremo, aparece o 

tema “desporto”, com 19,1% das ocorrências.  

O Gráfico 10 mostra a frequência de ocorrência dos modais deônticos em cada 

tema. 
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Gráfico 10 - Temas da mídia radiofônica 

 
 

Vejamos algumas ocorrências retiradas do nosso corpus: 

 

(27) para lembrar que nem tudo, eh, o que é ético está no código, portanto, a 
reflexão ética do médico e a sua... e a sua ponderação ética tem de ir para 
além do código deontológico. o código é a formalização de algumas regras 
mais importantes (Nós e os Outros - Opinião) 

 

(28) L2: devia ter era suspenso as suas funções quando entrou em campanha.  
L1: ma... mas não foi... 
L2: isto é uma questão completamente diferente. aí é que nós tínhamos 
verdadeiras... condições de igualdade. (Livre e Direto – Desporto) 

 

Nessas duas ocorrências, temos a instauração de uma obrigação de caráter interno, 

pois fazem referência a valores cultuados na sociedade, como ética, em (27), e igualdade para 

disputar campanhas da Federação de Futebol, em (28). O tema “opinião”, por servir mais 

claramente ao embate de opiniões sobre assuntos polêmicos, parece favorecer instaurações de 

valores deônticos.  

Com relação aos temas “cultura” e “economia” na mídia radiofônica, eles 

apresentaram uma porcentagem aproximada, respectivamente, com 23,4%, e 21,7%, como 

observamos em (29) e (30): 

 

(29) L4: o turismo, eh, eu estava a falar aqui do vale, tenho que respeitar também 
outras zonas, porque arruda, embora um concelho... bastante pequeno, oitenta 
mil quilómetros, mais ou menos mas, eh, tem outras características, outras 
zonas também (Feira Franca – Cultura) 
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(30) e portugal tem aí um espaço de afectividade, um espaço de convergência 
cultural, dentro de... dentro da diversidade que existe e que é... que deve ser 
cultivada e (...) eh, não é possível mais... ter uma economia fechada, estarmos 
isolados do mundo (Especial Entrevista – Economia) 

 

Nesses dois temas, o valor de obrigação foi instaurado por auxiliares modais. No 

primeiro caso, a força que motiva essa instauração é interna, pois trata de uma noção basilar 

em sociedade: o respeito, que se aplica inclusive a zonas geográficas, ainda mais por tratar de 

turismo. No segundo caso, recorre-se a noções como “afetividade” e “convergência cultural” 

para explicar as necessidades de relações econômicas com “os povos da Península Ibérica e a 

América Latina”. 

Concluindo, a partir dos resultados encontrados, estabelecemos uma escala de 

favorecimento de ocorrências de modalizadores deônticos, tendo em vista o tema da mídia 

radiofônica, como podemos ver na Figura 15: 

 
Figura 15 - Escala de condicionamento do tema ao uso dos modais deônticos na mídia radiofônica 

 

 

 

 

Os modalizadores deônticos podem apresentar uma tendência de frequência 

seguindo a escala, da esquerda para a direita, em que “opinião” seria o extremo mais saliente. 

 

 

7.1.2 Análise dos aspectos do Nível Interpessoal 
 

 

Em relação ao nível Interpessoal, estabelecemos as variáveis: (i) posição do 

enunciador em relação ao valor deôntico e (ii) tipo de ilocução, sobre as quais nos deteremos 

a seguir. 
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7.1.2.1 Posição do enunciador em relação ao valor deôntico 
 

 

Após a análise dos dados referentes ao meio “rádio”, constatamos que, em 71,9% 

do total, o falante optou pela não-inclusão, o que corresponde a 169 ocorrências, como vemos 

no Gráfico 11: 

 
Gráfico 11 - Posição do enunciador na mídia radiofônica 

 
 

Em (31), vemos um exemplo de como se dá o posicionamento “não-inclusivo” na 

mídia radiofônica: 

 

(31) para que haja uma revolução, uma alteração de um... de um comportamento, 
de uma mudança acho... acho... acho... que... que se deve privilegiar, não uma 
alteração gradual porque não há alterações graduais (Fórum TSF – Opinião) 

 

A construção do verbo auxiliar “dever” com “se” nos faz reconhecer um alvo do 

tipo “não-especificado”, no qual o enunciador não se inclui, já que a alteração no código de 

trânsito não é de responsabilidade dele. 

Em se tratando de um posicionamento “inclusivo”, vemos que apenas 66 

ocorrências apresentaram essa variável, o que representa 28,1%, como ilustramos a seguir: 

 

(32) L2: eu percebo que a pergunta se faça, devo... devo dizê-lo com clareza, não 
estou nada preocupado com isso porque aqui é um objectivo diferente. 
(Especial Entrevista – Economia) 

 

A obrigação recai sobre a fonte deôntica que é o enunciador (falante) e diz 

respeito a uma motivação interna, pois se baseia na ideia de se falar com clareza, de modo a 
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atender um princípio de cooperação na interação verbal.   

Diferentemente da mídia televisiva, o cruzamento da “posição do enunciador” 

com o “tema”77 mostra que há relação entre eles, ou seja, a posição de inclusão ou não- 

inclusão parece estar também relacionada ao tema dos programas. O posicionamento não-

inclusivo prevalece em todos os temas, em mais de 60% dos casos, mas se manifesta com 

maior saliência em “opinião”. Por outro lado, o posicionamento inclusivo se relaciona mais 

com “economia”. 

Procedemos ainda ao cruzamento da “posição do enunciador” com “tipo de 

ilocução”78 e obtivemos os resultados que podemos observar no Gráfico 12. 

 
Gráfico 12 - Cruzamento “Posição do enunciador” e “Tipo de ilocução” na mídia radiofônica 

 
 

O Gráfico 12 nos mostra que o posicionamento não-inclusivo ocorre atrelado aos 

tipos “declarativa”, “imperativa” e “interrogativa”. Destas, a ilocução do tipo “interrogativa” 

se deu em 100% dos casos, pois o alvo do valor deôntico instaurado pelo falante não está 

direcionado a ele, mas ao coenunciador, ao domínio comum ou a um indivíduo, por exemplo. 

Por outro lado, o posicionamento inclusivo se dá em ilocuções “exortativas”, em 96% dos 

casos, e “proibitivas”, em 100% dos casos. 

O posicionamento inclusivo ocorre mais quando o enunciador é, ao mesmo 

tempo, fonte e o alvo (ou parte do alvo) dos valores deônticos instaurados, o que ocorre em 32 

casos dos 62; enquanto que o posicionamento não-inclusivo ocorre com mais frequência 

                                                 
77 O teste qui-quadrado foi de 0,034. 
78 O teste qui-quadrado foi de 0,000. 

NÃO-INCLUSÃOINCLUSÃO

160

140

120

100

80

60

40

20

0

TIPO DE ILOCUÇÃO

DECLARATIVA

INTERROGATIVA

IMPERATIVA

PROIBITIVA

EXORTATIVA



132 
 

 
 

quando a fonte é o enunciador e o alvo é o terceiro-ausente, o que ocorre em 44 casos dos 

105, comportamento semelhante ao da mídia televisiva, o que corrobora o fato de que a 

inclusão ou não-inclusão do enunciador na incidência do valor deôntico pode revelar o grau 

de (des)comprometimento dele com a obrigatoriedade de agir. Isso nos permite dizer que, de 

fato, há uma interação dos níveis mais altos com os níveis mais baixos do Componente 

Gramatical, em uma língua natural, como é o caso do português. 

Na próxima seção, versaremos sobre os tipos de ilocução e os possíveis 

condicionamentos sobre as demais categorias de análise. 

 

 

7.1.2.2 Tipo de ilocução 
 

 

Na tentativa de mapear as intenções comunicativas dos falantes, participantes dos 

programas radiofônicos, consideramos inicialmente seis tipos de ‘sentenças-tipo’, como na 

proposta tipológica da GDF. Novamente, a do tipo ‘comissiva’ não ocorreu. Desse modo, a 

análise foi feita com os cinco tipos, que aparecem representados, em termos de frequência, no 

Gráfico 13: 

 
Gráfico 13 - Tipo de ilocução na mídia radiofônica 

 
 

Na maioria dos casos, isto é, em 69,8% dos casos, identificamos as sentenças do 

tipo ‘declarativa’, como em (30). Em geral, tal ilocução se associa mais frequentemente ao 

164

50

11

7

3

Declarativa

Exortativa

Imperativa

Interrogativa

Proibitiva



133 
 

 
 

macrovalor de obrigação.  

O tipo ‘exortativo’ foi o segundo mais usado, representando 21,3% dos casos, 

como em (33), em que ocorre com o valor de obrigação: 

 
(33) L9: eu... eu... vamos... vamos ver, eu acho que em primeiro lugar nós não nos 

podemos esquecer de duas coisas é que somos portugueses e latinos, e os 
portugueses e os latinos são, eh, socialmente... sociologicamente, se 
quisermos, eh, bastante adversos ou contrários à... à palavra proibir. enfim 
temos que79 analisar isto numa perspectiva não de... daquilo que deveria ser 
mas na realidade, nós não somos... não podemos ?componemos? contornar a 
realidade. (Fórum TSF - Opinião) 

 

Nesse caso, há inclusão do coenunciador (ouvinte-entrevistador) no valor de 

obrigação, do enunciador (falante) e do povo em geral. O falante, ao usar o auxiliar “ter que”, 

exorta, ou seja, encoraja a si mesmo e ao ouvinte para juntos realizarem a ação: analisar a 

realidade. Ele ainda faz menção ao modo de ser do português, de um ponto de vista 

sociológico: adversos ou contrários à palavra “proibir”, o que poderia explicar a baixa 

frequência de uso desse valor, como se verá na próxima seção. 

 Os tipos de sentenças “imperativa”, “interrogativa” e “proibitiva” se fizeram bem 

menos frequentes, totalizando, juntas, apenas 9% do total.  

As ocorrências a seguir ilustram, respectivamente, estes três tipos de ilocuções: 

 

(34) L3: permita uma pergunta sobre... (Especial Entrevista – Economia) 
 

(35) a página da associação de criadores de puros-sangue lusitano e em qualquer 
motor de busca se perguntar por lusitano, cavalo lusitano ou golegã, a minha 
página é a única que aparece e também, eh, vai-me permitir, se me permite 
que... que lhe diga com (Tardes de Telefonia – Cultura) 

 

(36) L9: eu... eu... vamos... vamos ver, eu acho que em primeiro lugar nós não nos 
podemos esquecer de duas coisas é que somos portugueses e latinos, e os 
portugueses e os latinos são, eh, socialmente... sociologicamente, se 
quisermos, eh, bastante adversos ou contrários à... à palavra proibir. (Fórum 
TSF - Opinião) 

 

Em (34), o falante, por meio de um verbo pleno, dirige-se ao ouvinte para que este 

execute uma ação de permitir a realização de uma pergunta. Em (35), o mesmo verbo é usado 

                                                 
79 Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), é possível estabelecer várias combinações com os traços [±Falante] e 
[± Ouvinte] para o sistema pronominal. Assim, teríamos: (a) primeira pessoa do plural exclusiva [+F, -O] e 
primeira pessoa do plural inclusiva [+F, +O]. 
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em outro tipo de ilocução em que, apesar de não haver uma pergunta direta, percebe-se que 

essa é a intenção ao relacioná-lo a uma estrutura de oração condicional como estratégia de 

polidez (HIRATA-VALE; OLIVEIRA, s/d). Em português (europeu) difundido em rádio, 

tendo em vista o REDIP, os modalizadores deônticos na ilocução “interrogativa” ocorreram 

somente com o valor de permissão. A ocorrência (36) marca que o falante proíbe o ouvinte e a 

si mesmo também de executar a ação, o que marca o tipo de ilocução proibitiva.  

 

 

7.2 Análise dos aspectos semânticos 

 

 

Neste tópico, tratamos dos parâmetros relacionados aos aspectos semânticos, 

como (i) macrovalores deônticos; (ii) valor deôntico e polaridade; (iii) subtipos dos valores 

deônticos; (vi) fonte deôntica; (v) alvo deôntico, respectivamente. 

 

 

7.2.1 Macrovalores deônticos 
 

 

Em relação aos macrovalores, constatamos que a obrigação é o valor deôntico 

mais usado, com 56,2% das 235 ocorrências, o que totaliza 132 casos, como mostra o Gráfico 

14. O valor de permissão, com 26%, é o segundo mais instaurado, e o de proibição, com 

17,8%, aparece como a última preferência na instauração da modalidade deôntica.   

 
Gráfico 14 - Macrovalores instaurados na mídia radiofônica  
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Os três valores estão ilustrados, respectivamente, nas ocorrências que se seguem: 

 

(37) L7: sim, ele tem de ser feito por medida, portanto, as pessoas têm de se 
disponibilizar pelo menos três vezes para o vestido (...) todos os ajustes, 
porque o traje, eh, segundo a palavra tem que ser bem... bem, eh, tem que ter 
uma boa expressão. (Tardes de Telefonia – Cultura) 

 
(38) L3: assuntos como este poderão ser tratados nesta cimeira, eh...  (Especial 

Entrevista – Economia) 
 

(39) o médico era paternalista, dava ordens aos doentes, "faça assim, faça assado", 
agora já sabemos que não pode fazer isso. (Nós e os Outros – Opinião) 
 

Nesses três exemplos, vemos que os auxiliares “ter que/de” e “poder” serviram 

como meios de expressão da categoria em questão. No último caso, a associação desse modal 

com a polaridade negativa confere o valor de proibição ao enunciado. 

 

 

7.2.2 Manifestação do valor deôntico e polaridade na mídia radiofônica 
 

 

Levando em consideração os sete tipos de valores estabelecidos tendo em vista a 

polaridade (positiva ou negativa), percebemos que, na mídia radiofônica, a obrigação se 

estabelece em 56,2% dos casos, o que responde sozinha por mais da metade das ocorrências. 

Assim como na mídia televisiva, o valor relativo à negação da proibição não 

ocorreu em nenhum caso. Parece que, ao corresponder a um valor de permissão, é mais viável 

instaurá-lo diretamente do que indiretamente, uma vez que este envolve uma negação, o que, 

do ponto de vista cognitivo, é mais difícil de processar. 

A Tabela 13 mostra a frequência de cada valor e a porcentagem relacionada ao 

total. 
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Tabela 13 - Valores deônticos e polaridade instaurados na mídia radiofônica 

 
 

Ao observarmos a tabela, verificamos que os valores “obrigação de não fazer”, 

“negação de obrigação” e “proibição” estão com frequência aproximada, o que se observa em 

termos percentuais. E o macrovalor “permissão” foi instaurado majoritariamente de modo 

direto em 23,4% dos casos, como em (38), e de modo indireto, por meio de uma “negação da 

obrigação”, em apenas 2,6%, como ilustrada a seguir: 

 

(40) é aquele princípio que nós já tínhamos sempre defendido, a arbitragem deve 
estar... com os homens, eh, da arbitragem, os peritos da arbitragem, não tem 
que ser necessariamente a idade, mas... até no simples estatuto já o são, e... 
césar correia também (Rádio – Bola Branca – Desporto) 

 

A negação de um modal como “ter que”, que é o mais forte dos auxiliares modais 

de obrigação, permite ao ouvinte vislumbrar a possibilidade de outra possibilidade acional ou 

de parte da predicação. 

Quanto ao macrovalor “proibição”, ele foi instaurado majoritariamente de modo 

indireto, seja por meio da “negação da permissão”, em 14% dos casos, como em (39); seja por 

meio da “obrigação de não”, em 2,1% do total. Em apenas 1,7%, por meio direto, ou seja, por 

modalizadores que explicitam esse valor, como os verbos plenos. 

 

 

7.2.3 Subtipos dos valores deônticos instaurados 
 

 

Em se tratando dos valores deônticos, é possível estabelecer uma divisão, 

bipartida, de difícil análise, pois, em alguns casos, parece haver uma zona fronteiriça entre os 

4 1,7
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dois tipos de força, uma vez que questões de ordem interna podem influenciar o 

estabelecimento de condutas regidas por normas externas e vice-versa. 

Ao analisarmos o corpus da mídia radiofônica, independente do tema, 

constatamos que o tipo de força “interna” foi um pouco mais frequente, o que representa 

52,3% das 235 ocorrências, conforme Gráfico 15. 

 
Gráfico 15 - Tipo de força instauradora do valor deôntico na mídia radiofônica 

 
 

Apesar de a força “interna” ser mais frequente, o tipo de força “externa” não dista 

muito daquela, o que mostra certo equilíbrio entre as forças. Vejamos as ocorrências (41) e 

(42), que ilustram cada tipo: 

 
(41) sabia que o doente tem direito a uma segunda opinião sobre o seu estado de 

saúde, e sabia também que o último direito do doente é o de morrer com 
dignidade? há que estudar estes problemas éticos e tentar encontrar soluções. 
(Nós e os Outros – Opinião) 

 

(42) L3: esquecem-se que a gente que em cima... que estamos a ver melhor a 
estrada do que eles em baixo, e então há que acelerar a cento e tal à hora e 
depois dizem que os camiões que vão em coluna, porquê? (Fórum TSF –
Opinião) 

 

Nesses dois exemplos, vemos que uma mesma forma de expressão, “haver que + 

infinitivo”, com sentido de obrigação, pode servir aos dois subtipos de valores. A ação de 

“estudar” predicada em (41) toma como base valores como dignidade e verdade, valorizados 

na sociedade; enquanto que a ação de “acelerar”, predicada em (42), baseia-se em motivações 

externas. Essa forma de expressão não se mostrou muito frequente no meio rádio, assim, 

como na televisão, pois somente foi usado em seis ocorrências. 
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O cruzamento do “tipo de força” com o “tema”80 mostra que há relação entre 

essas duas variáveis. Nos temas “opinião” (47/84), “economia” (34/51), houve o predomínio 

do tipo de obrigação “interna”; enquanto que, nos temas “cultura” (34/48) e “desporto” 

(59/71), predominou o tipo “externa”.  

No tocante ao tipo de ilocução, é possível dizer que há também influência dessa 

variável no tipo de força:  

a. As ilocuções declarativas (52,4%), interrogativas (57,1%) e imperativas 

(63,6%) tendem a relacionar-se mais com o tipo “externa”; 

b. As ilocuções proibitivas (66,7%) e exortativas (72%) apresentaram uma 

distribuição maior no tipo ‘interna’. Provavelmente, essas ilocuções são usadas 

com o tipo ‘interna’, porque atenuam a força instaurada, no caso das proibitivas, 

já que envolvem questões de índole moral, ou porque envolvem desejos do 

próprio falante. 

No que tange à relação com o macrovalor deôntico81, percebemos que não é 

possível estabelecer, a princípio, uma relação direta entre essas categorias. Ou melhor, 

podemos dizer que há uma leve associação entre elas, pois o valor obtido significa que existe 

cerca de 10% de chances de que a hipótese nula seja não-refutada, o que ainda é pouco. A 

Tabela 14 apresenta os resultados encontrados quanto ao tipo de força. 

 
Tabela 14 - Cruzamento “Tipo de força” e “Macrovalor deôntico” na mídia radiofônica 

 
 

                                                 
80 O qui-quadrado foi 0,022, o que aponta a relação. 
81 Neste caso, o qui-quadrado foi de 0,116, índice superior a 0,05, o que aponta que há uma tendência a não 
haver relação, ou melhor, que há uma leve associação. 
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Os dados mostram que tanto o macrovalor “obrigação” quanto o de “proibição” 

tendem ao tipo de força ‘interna’, enquanto que a ‘permissão’ tende ao tipo ‘externa’. 

No que se refere ao subtipo do valor de permissão, ou seja, às nuances 

autorização, concessão e sugestão, a análise foi feita com base nas manifestações da 

‘permissão’ direta e na ‘negação da obrigação’, que equivale a uma permissão indiretamente, 

contabilizando assim 61 ocorrências, isto é, 26 % das 235 nessa mídia. 

Na maioria dos casos, ocorreu a nuance do tipo ‘sugestão’, atenuando o valor 

instaurado, em 39% dos casos, seguindo-se, de modo aproximado, da nuance de concessão. A 

autorização é, novamente, o subtipo de permissão menos instaurado. Esses resultados 

encontram-se no Gráfico 16 a seguir. 

 
Gráfico 16 - Nuances da permissão na mídia radiofônica 

 

 
 

Em relação ao tema, a nuance “sugestão” se relaciona, majoritariamente, com 

todos os temas, exceto com o tema “desporto”. Entretanto, a nuance “sugestão” tende a 

aparecer mais em “economia”. Por sua vez, a nuance “concessão” se mostra mais relevante 

quando associada ao tema “desporto”, enquanto que a diferença entre os temas “opinião” e 

“economia” não é tão marcada. Por último, a nuance “autorização”, apesar de apresentar 

índices praticamente iguais para os temas “cultura” e “economia”, tende a se relacionar mais 

com o tema “desporto”. Vale mencionar que as nuances “concessão” e “autorização” não 

apresentam diferença quando associados ao tema “opinião”. 
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7.2.4 Fonte deôntica 
 

 

Das fontes que estabelecemos como parâmetros de análise, constatamos que a 

fonte “enunciador” ocorre na maioria dos casos, totalizando sozinho mais de 70%, como 

visualizamos na Tabela 15. 

 
Tabela 15 - Tipo de fonte deôntica na mídia radiofônica 

 
 

As fontes “instituição”, em (43), “indivíduo”, em (44), e “não-especificado”, em 

(45), contabilizam 26,8% das ocorrências nessa mídia, como ilustradas a seguir: 

 

(43) então a associação diz assim, "para esta doença, deverão existir estas 
condições", correcto, os médicos todos têm obrigação de aceitar isso. (Nós e 
os Outros – Opinião) 

 

(44) e o senhor (...) olhou para eles todos... do uruguai e disse, "eu acho que a 
gente tem de pôr ponto final nesta conversa, porque hoje o uruguai é uma 
democracia e também se deveu aos militares a transição". (Especial 
Entrevista – Economia) 

 

(45) eu dou alguns exemplos, falou-se há muitos anos da necessidade de... de... 
de... de instituir uma disciplina de trânsito, ou de código, ou fosse o que fosse 
nas escolas desde tenra idade, isso tem a ver... isso (Fórum TSF – Opinião) 

 

Esses três tipos têm em comum o fato de que o falante não é a fonte. Ele remete a 

fontes distintas dele para ilustrar um ponto de vista. Isso aparece bem marcado pelo uso do 

verbo dicendi nos dois primeiros casos. Em (45), há uma fonte deôntica, mas não é possível 

determiná-la, ao contrário do que ocorre com a fonte “inexistente”. 
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A fonte “inexistente” ocorre em apenas 2,1% do total. Vejamos: 

 

(46) L4: a reclamação com certeza que as fazem muitas vezes. é de alguns centros 
de hemodiálise estarem em edificíos com escadas onde é enor... 
extremamente difícil os doentes chegarem lá em cima, que não têm 
condições, isto é uma reclamação de associação perfeitamente típica! 
L1: mas no... 
L4: ou então são obrigados a esperar cá fora e a apanhar chuva ou a apanhar 
frio. (Nós e os Outros - Opinião) 

 

Em (46), a construção adjetiva expressa uma obrigação, que não parte do falante, 

nem de nenhum outro tipo de fonte, pois são as condições do edifício, como a ausência de 

escada, que obrigam o doente a não entrar no prédio e a esperar do lado de fora. Em outras 

palavras, a obrigação não tem como origem uma fonte deôntica que instaura o valor. Pode-se 

encontrar um agente responsável (causa) por tal obrigação. Mas, nesse caso, trata-se de uma 

necessidade imposta pelas condições do prédio e as condições físicas do doente em casos 

mais graves. A conclusão em relação a essa imposição de ordem externa aparece marcada na 

fala de L4 por “então”.  

Outro ponto da análise da modalidade deôntica e a construção discursiva, nesse 

meio, refere-se à relação entre a fonte deôntica e os valores instaurados, o que está exposto na 

Tabela 16. 

 
Tabela 16 - Cruzamento “Fonte deôntica” e “Macrovalor deôntico” na mídia radiofônica 
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O cruzamento dessas variáveis82 nos mostra que a fonte ‘enunciador’, usada em 

71% do total de ocorrências, instaura majoritariamente todos os valores, mas 

preferencialmente o valor de ‘obrigação’, em 59,3% das 167 ocorrências, como vemos a 

seguir: 

 

(47) L3: eh, não, porque por dever de ofício tenho que acompanhar... (Especial 
Economia – Economia) 

 

Nesse caso, a fonte “enunciador” (falante – L3) faz uso de “ter que”, conjugado da 

primeira pessoa do singular ([+F, - O]), para instaurar uma obrigação sobre ele mesmo, que é 

o alvo deôntico. 

Em relação ao tipo “não-especificado”, percentualmente, é a fonte que instaura 

menos o valor de proibição. Essa fonte tende a instaurar mais o macrovalor de permissão 

(69,2%). Quando a fonte é o “indivíduo”, houve mais a instauração de proibições (50%), de 

permissões (37,5%) e de obrigações (12,5%). A fonte do tipo “instituição” instaura, em 59,5% 

dos 42 casos em que ocorre, o valor de obrigação, seguido pelo valor de proibição e de 

permissão. Tal resultado pode ser explicado pelo fato de que, legalmente, são as instituições 

que estipulam, por meio de normas e leis, o comportamento em sociedade. Por último, quando 

a fonte é ‘inexistente’, há a instauração de obrigação, em 80%, e da permissão, em 20%. 

 

 

7.2.5 Alvo deôntico 
 

 

O alvo deôntico constitui uma variável importante na construção discursiva, no 

condicionamento da instauração de valores deônticos e na forma de expressão da modalidade 

deôntica. Assim, constatamos que todos os tipos de alvo são usados na mídia radiofônica. 

Entretanto, a frequência de uso revela que o alvo “coenunciador” é mais marcado, pois, em 

relação aos demais, ele ocorre muito pouco.  

A Tabela 17 nos mostra, de modo ascendente, sobre quem recaem os valores 

deônticos instaurados. 

 

 
                                                 
82 O teste qui-quadrado foi de 0,002. 



143 
 

 
 

Tabela 17 - Tipo de alvo deôntico na mídia radiofônica 

 
 

O alvo mais saliente é o “terceiro-ausente”, como em (48), em que se usa um 

adjetivo em posição predicativa: 

 
(48) L1: bom dia. é urgente criar uma consciência bioética. é tão urgente quanto o 

avassalador progresso da tecnologia na medicina. (Nós e os Outros – 
Opinião) 

 

Em (49), temos o alvo “instituição”, sobre o qual recaem 20,9% dos valores: 

 

(49) isso é um dos assuntos que o turismo tem que aproveitar, tem que se lançar 
n... e porque está... fica ao pé de lisboa quando a... a desejada a-dez vi... vier 
aqui, está a ver são minutos para chegar a lisboa (Feira Franca – Cultura) 
 

Nesse caso, o sintagma “o turismo” representa um setor de responsabilidade do 

Governo, por isso o consideramos como uma instituição. Podemos perceber inclusive o traço 

[+ controle], já que a obrigação recai sobre um verbo como “aproveitar”. 

Há ainda os alvos “indivíduo”, como em (50), e o “domínio comum”, como em 

(51): 

 
(50) L3: o... o doente, eh, no... no... no caso dos doentes renais, eh, por exemplo, 

eh, gosta de saber como é que estão, eh, os... como é que vai o seu tratamento, 
a sua hemodiálise, as suas análises e muitas das vezes o médico diz “está tudo 
bem, não há problema” e, eh, passado um dia ou dois isso não é verdade 
porque ele tem que recorrer à urgência, com problemas, muitas das vezes 
gra... graves, e a... que lhe poderá trazer muitas das vezes, eh, consequências, 
eh, que talvez já não sejam de maneira, eh, que se possam resolver. (Rádio – 
Nós e os Outros – Opinião) 
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39 16,6
41 17,4
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235 100,0

coenunciador
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(51) L5: era o que... se usava que o... a gente temos que ir buscar uma tradição, 
não vamos buscar agora... fazer uma coisa em miniatura, a imitar os antigos e 
vamos pôr uma coisa moderna. (Feira Franca – Cultura) 
 

Em (50), o alvo é identificado pelo pronome “ele” que retoma anaforicamente 

“doente renal”; em (51), o verbo na primeira pessoa do plural inclusivo ([+F, +O]), já que o 

sujeito desse verbo é “a gente”, o que nos permite uma interpretação de domínio comum. 

Em 14,9% dos casos, houve o uso do alvo “enunciador”, como pudemos ver em 

(47).  

Ao cruzarmos as variáveis “tipo de alvo” e os “macrovalores deônticos”83, 

constatamos que há uma relação entre elas, como observamos na Tabela 18. 

 
Tabela 18 - Cruzamento “Alvo deôntico” e “Macrovalor” na mídia radiofônica  

 
 

Assim como ocorreu no meio televisivo, no meio radiofônico, o valor de 

obrigação recai, majoritariamente, sobre todos os alvos, exceto quando o alvo é o 

“coenunciador”, sobre o qual recai mais o valor de permissão. A obrigação é ainda mais 

representativa quando o alvo é um “terceiro-ausente”. De todos os alvos deônticos, o 

“domínio comum” se mostra como o mais favorável para instauração de proibições. 

Ao observarmos os valores e os tipos de alvos, podemos perceber três 

“comportamentos”: 

(i) Sobre os alvos “enunciador”, “domínio comum”, “instituição” e 

“indivíduo” recaem, preferencialmente, nessa ordem, os valores de 

obrigação, permissão e proibição; 
                                                 
83 O teste qui-quadrado foi de 0,000. 
 

45 17 17 1 31 21 132
34,1% 12,9% 12,9% ,8% 23,5% 15,9% 100%
75,0% 48,6% 43,6% 9,1% 63,3% 51,2% 56,2%

5 11 13 9 11 12 61
8,2% 18,0% 21,3% 14,8% 18,0% 19,7% 100%
8,3% 31,4% 33,3% 81,8% 22,4% 29,3% 26,0%

10 7 9 1 7 8 42
23,8% 16,7% 21,4% 2,4% 16,7% 19,0% 100%
16,7% 20,0% 23,1% 9,1% 14,3% 19,5% 17,9%

60 35 39 11 49 41 235
25,5% 14,9% 16,6% 4,7% 20,9% 17,4% 100%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

No.
%  macrovalor
% Alvo
No.
%  macrovalor
% Alvo
No.
%  macrovalor
% Alvo
No.
%  macrovalor
% Alvo

obrigação

permissão

proibição

Macrovalor
deôntico

Total

terceiro
ausente enunciador

domínio
comum co-enunciador instituição indivíduo

Alvo deôntico
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(ii) Sobre o alvo “coenunciador”, recaem, preferencialmente, nessa ordem, os 

valores de permissão e, de modo igualitário, a obrigação e a proibição; 

(iii) Sobre o alvo “terceiro-ausente”, ou seja, “não-especificado” recaem, 

preferencialmente, nessa ordem, os valores de obrigação, proibição e 

permissão. 

 
Essa tendência, outra vez, mostra-nos que a instauração de valores deônticos 

depende em parte do tipo de alvo. Em sendo assim, parece-nos possível dizer que o falante 

“opta” por um dado alvo tendo em vista o valor que ele deseja instaurar, o que auxilia na 

construção do discurso difundido no meio radiofônico. Também é possível dizer que o caráter 

impositivo dos valores deônticos de obrigação e de proibição condicionam o uso dos 

modalizadores com alvo distanciado dos participantes da interação (“terceiro-ausente”, “não- 

especificado”), e o caráter impositivo mitigado, o que é próprio do valor deôntico de 

permissão, condiciona o uso entre enunciador e coenunciador, como estratégia de cortesia 

para preservação de faces.  

 

 

7.3 Análise dos aspectos morfossintáticos 

 

 

No que tange aos aspectos morfossintáticos da categoria modalidade deôntica na 

mídia radiofônica, analisamos as variáveis: (i) formas de expressão da modalidade; (ii) 

categoria relativa aos ECs – modo; (iii) categoria relativa aos ECs – tempo/aspecto, 

respectivamente. 

 

 

7.3.1 Formas de expressão da categoria 
 

 

Tendo em vista que a expressão da modalidade deôntica pode ocorrer por meio 

de: (i) substantivo; (ii) adjetivo; (iii) verbo pleno; (iv) construções modalizadoras; (v) auxiliar 

modal; (vi) advérbio, verificamos que a forma “auxiliar modal” é também a mais frequente na 

mídia radiofônica, representando 72,8% das ocorrências, conforme mostra a Tabela 19: 
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Tabela 19 - Formas de expressão da modalidade deôntica na mídia radiofônica 

 
 

Na mídia radiofônica, houve o uso de advérbio para a expressão da modalidade 

deôntica, ainda que isso represente apenas 0,9% dos casos, como em (52): 

 

(52) é aquele princípio que nós já tínhamos sempre defendido, a arbitragem deve 
estar... com os homens, eh, da arbitragem, os peritos da arbitragem, não tem 
que ser necessariamente a idade, mas... até no simples estatuto já o são, e... 
césar correia também (Rádio – Bola Branca – Desporto) 

 

Em (52), o advérbio necessariamente, denominado modalizador deôntico, parece 

ter como escopo de sua qualificação, não o estado-de-coisas ou a proposição, mas o termo 

“idade”. A obrigação instaurada parece, pois, relacionar-se a um ponto de discórdia sobre a 

arbitragem: a idade dos homens que arbitram. 

Castilho (2010), ao tratar de advérbios modalizadores (advérbios predicativos), 

explica que: 

 
a avaliação sobre o conteúdo e a forma da proposição se expressa de dois modos: (1) 
O falante apresenta o conteúdo da proposição numa forma assertiva (afirmativa ou 
negativa), interrogativa (polar ou não polar) e jussiva (imperativa ou optativa). (2) o 
falante avalia o teor de verdade de proposição, ou expressa um julgamento sobre a 
forma escolhida para a verbalização desse conteúdo. (p. 553) 
 

As ocorrências (53), (48) retomada aqui, (54), (55) e (56)  ilustram, 

respectivamente em ordem ascendente, a expressão da modalidade deôntica para o valor de 

obrigação, excetuando-se a forma “advérbio”, nesse meio de difusão: 

 

(53) isso é quase dar a volta a lisboa para ir para o porto, quem vem de vilar 
formoso, não é, seria bom que a gente apanhasse o barco, por exemplo em 

1 ,4
2 ,9
17 7,2
22 9,4
22 9,4
171 72,8
235 100,0

construções modalizadoras
advérbio
adjetivo
verbo
substantivo
auxiliar modal

Total

Frequência %
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hamburgo, e descêssemos directamente em ando… em aveiro, que nem 
sequer a… vínhamos a incomodar ninguém. (Fórum TSF – Opinião) 

 
(48) L1: bom dia. é urgente criar uma consciência bioética. é tão urgente quanto o 

avassalador progresso da tecnologia na medicina. (Nós e os Outros – 
Opinião) 

 
(54) simplesmente convém não esquecer - eu não me lembrava disto, foi ele que 

me lembrou - que o novo congresso brasileiro só toma posse em fevereiro, 
portanto as medidas imediatas são ainda para o congresso antigo (Especial 
Entrevista – Economia)  

 
(55) e esse serviço tem de me ser prestado nos termos do código, nos termos da 

lei, segundo as leis da arte, quer dizer, segundo a melhor, o melhor 
conhecimento médico, essa é a obrigação jurídica do médico, para mim. 
(Nós e os Outros – Opinião) 

 
(56) para além dessa escolha do júri temos, eh, uma retrospectiva do... da áustria, a 

preocupação que nós temos de incluir neste, eh, retrospectivas um país, eh, 
que faça parte da comunidade europeia, este ano cabe a vez da áustria. 
(Tardes de Telefonia - Cultura) 

 

A expressão “ser bom” foi considerada como um elemento modalizador deôntico, 

pois, mais do que uma qualificação apreciativa, o adjetivo traduz a desejabilidade em relação 

a uma ação. Em alguns contextos, esse tipo de expressão tem, claramente, um conteúdo 

axiológico que diz respeito à conduta. Ele aparece associado ao futuro do pretérito, indicando 

uma hipótese e atenuando o valor deôntico, pois não se quer incomodar ninguém. 

Substantivos, como “obrigação”, em (55), também se prestam à expressão da modalidade 

deôntica, em 9,4% do total. Além desses, a categoria pode ser expressa por verbos plenos, o 

que totaliza também 9,4% das ocorrências. É o que acontece com “convir”, em (54). 

Em relação aos adjetivos modalizadores, como em (48), eles correspondem a 

7,2% dos casos. Segundo Castilho (2010), eles predicam o sentido de um substantivo numa 

forma subjetiva, visto que eles verbalizam uma avaliação pessoal do falante sobre o conteúdo 

desse substantivo, resultando em um realce da intervenção do locutor, razão por que parece 

adequado caracterizá-los como adjetivos orientados para o falante.  

Vale salientar que a alta frequência de uso dos auxiliares modais, como em (56), 

para a expressão da modalidade está relacionada ao processo de gramaticalização de um item, 

pois, segundo Bybee (2003), o aumento do uso de uma forma leva ao enfraquecimento da 

força semântica pela habitualidade. Daí que itens como estes perdem gradativamente seu 
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valor deôntico e passam também a funcionar como epistêmicos, o que torna a análise mais 

complexa. 

Dentre os auxiliares modais usados em português europeu, encontramos o 

seguinte: 

a) O verbo “poder” é o mais frequente, em 72 ocorrências, das quais 58,3% se 

prestam à instauração da permissão e 41,7%, à proibição (negação da 

permissão). 

b) O verbo “ter que/de” é usado em 61 casos, dos quais 93,4% instauram 

obrigações e 6,6% representam permissões (negação da obrigação). 

c) O verbo “dever”, das 32 ocorrências, associa-se, em 84,4% dos casos, ao valor 

de obrigação. Entretanto, presta-se também à instauração de proibição 

(obrigação de não). 

d) O verbo “haver” ocorre somente em 6 casos e está relacionado, 

exclusivamente, à instauração de obrigação. 

 

 

7.3.2 Categorias relativas aos Estados-de-coisa 
 

 

As possíveis relações entre os modalizadores deônticos e as categorias relativas 

aos Estados-de-coisa podem ser observadas se considerarmos o modo e o tempo/aspecto das 

formas que apresentam alguma marcação verbal. Nos subtópicos a seguir, primeiramente, 

analisaremos o modo verbal e, em seguida, o tempo/aspecto. 

 

 

7.3.2.1 Categoria verbal: modo 
 

 

Para análise, consideramos os mesmos modos verbais estabelecidos para a análise 

da mídia televisiva, quais sejam: (i) indicativo, (ii) subjuntivo, (iii) imperativo. Além disso, 

aplicamos também a codificação “não se aplica” para os casos em não é possível ocorrer essa 

variável, ou seja, nos casos em que não há marcação temporal. Assim, a Tabela 20 nos mostra 

a quantidade de ocorrências de cada modo verbal relacionado ao modalizador deôntico. 
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Tabela 20 - Modo verbal no uso dos modalizadores deônticos na mídia radiofônica 

 
 

Em 25 casos, percebemos que esta variável não se aplicava, o que ocorreu para os 

casos de substantivos, advérbios e adjetivos. Após o redimensionamento, temos os resultados 

expostos no Gráfico 17, que nos mostra, percentualmente, apenas os dados válidos. 

 
Gráfico 17 - Modo verbal no uso dos modalizadores deônticos na mídia radiofônica 

 
 

O modo indicativo, por seu turno, é também o mais frequente, contabilizando 

96,6% das ocorrências, como ilustraram as ocorrências de (38) a (44), por exemplo. Tal 

modo, por ser não-marcado, é o indicado na construção das mensagens difundidas em mídia 

radiofônica, como explica Prado (1989), a fim de denotar mais atualidade. Vejamos o uso de 

“ter que”, na primeira pessoa do singular: 

 

(57) L4: o turismo, eh, eu estava a falar aqui do vale, tenho que respeitar também 
outras zonas, porque arruda, embora um concelho... bastante pequeno, oitenta 
mil quilómetros, mais ou menos mas, eh, tem outras características, outras 
zonas também (Feira Franca – Cultura) 

 

1 ,4
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235 100,0

subjuntivo
imperativo
não se aplica
indicativo
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A questão da diversidade e das diferenças é visto como algo atual nas sociedades, 

ainda mais quando se faz referência ao turismo, que trabalha justamente com as diferenças 

regionais, nacionais etc. 

No que tange aos demais modos, constatamos que, no meio de difusão “rádio”, o 

imperativo, como em (45), a qual retomamos a seguir, e o subjuntivo apresentaram menor 

uso. 

 

(45) L3: permita uma pergunta sobre... (Especial Entrevista – Economia) 
 

 

Neste caso, o verbo permissivo aparece no modo imperativo, marcando uma 

assimetria entre os falantes. Em casos como esse, às vezes, percebemos uma solicitação de 

permissão, outras vezes percebemos uma marca de polidez, em que nem se espera a 

autorização como resposta. 

 

 

7.3.2.2 Categoria verbal: tempo/aspecto 
 

 

Tendo em vista as possíveis relações entre modalidade e a categoria 

tempo/aspecto, analisamos a modalidade deôntica conforme os tempos/aspectos formais: (i) 

presente; (ii) pretérito perfeito; (iii) pretérito imperfeito; (iv) futuro do presente; (v) futuro do 

pretérito, incluindo a codificação “não se aplica”. Assim, em relação à mídia radiofônica, os 

dados que obtivemos após a análise de cada ocorrência estão na Tabela 21: 

 
Tabela 21 - Tempo/aspecto verbal no uso dos modalizadores deônticos na mídia radiofônica 

 

4 1,7
10 4,3
14 6,0
21 8,9
31 13,2
155 66,0
235 100,0

pretérito perfeito
futuro do pretérito
futuro do presente
pretérito imperfeito
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Das 235 ocorrências, 31 foram codificadas como “não se aplica”, por serem 

substantivos, advérbios, adjetivos sem função predicativa ou modos verbais em que essa 

categoria não aparece, como ocorre com o imperativo. Desse modo, ao redimensionarmos os 

dados, temos os resultados do Gráfico 18: 

 
 

Gráfico 18 - Tempo/aspecto verbal no uso dos modalizadores deônticos na mídia radiofônica 
 

 
 

Das 235 ocorrências iniciais, consideramos, após a exclusão dos casos em que a 

análise dessa categoria não se aplica, 204 ocorrências. Dos tempos verbais, destacou-se, em 

76% dos casos válidos, o presente, que é mais frequente e menos complexo do ponto de vista 

cognitivo. Tal tempo é o que é prescrito em manuais que tratam desta mídia: “o verbo tem um 

papel importantíssimo na informação radiofônica. Para ser mais exato, a importância é o 

tempo do verbo [...] o verbo tem que ser utilizado no presente do indicativo [...]. O presente 

denota instantaneidade e, portanto, atualidade.” (PRADO, 1989, p. 40). 

Os tempos menos utilizados são o pretérito perfeito, o futuro do pretérito, ambos 

relacionados ao passado (realis ou irrealis), e o futuro do presente. As ocorrências (58), (59) e 

(60) mostram a expressão desses tempos, respectivamente: 

 

(58) agora era ali com aquele senhor, vá! venha até aqui ao pé de nós, também, 
aqui é que... ele estava ali, tive que o ir roubá-lo ao... ao... ao grupo 
etnográfico, você tem um emprego porreiro aqui no rancho folclórico, quer 
dizer, chega ali, mete-se ali (Feira Franca – Cultura) 

 

(59) e os portugueses e os latinos são, eh, socialmente... sociologicamente, se 
quisermos, eh, bastante adversos ou contrários à... à palavra proibir. enfim 

76%

2%

10%

7% 5%

Presente

Pretérito Perfeito

Pretérito Imperfeito

Futuro do Presente

Fututo do Pretérito
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temos que analisar isto numa perspectiva não de... daquilo que deveria ser 
mas na realidade (Fórum TSF – Opinião) 
 

(60) vamos apertar naturalmente é o controle de entrada, eh, não é por novas 
instruções, mas é tornando-as mais eficientes, as instruções que já havia de 
que não pode haver material feito na indonésia... a entrar nos armazéns da 
federação, eh, e... e naturalmente quando houver alguma remessa que possa 
vir a acontecer, nós teremos que a devolver. (Livre e Direto – Desporto) 

 

Nos casos (58), (59) e (60), o valor é de obrigação. No primeiro, temos uma 

referência a um passado que se prolonga até o presente, suavizando a ação predicada “ir 

roubá-lo”, o que sugere uma situação de descontração. No segundo e no terceiro, temos uma 

referência ao futuro de modo hipotético: em (59), em que o falante demonstra certa sensatez 

ao tentar analisar a realidade, percebemos uma asseveração menor do que em (60), pois há 

instruções nas quais se fornece o procedimento de devolução de material. 

O pretérito imperfeito, como em (28), apesar de ser percentualmente mais 

significativo que os três anteriores, ainda é pouco usado, se considerarmos o presente, que 

aparece com 76% dos casos válidos. Vale salientar que, embora as mídias sejam distintas, 

percebemos que há um comportamento similar em relação a alguns parâmetros, já que 

estamos tratando de textos vinculados ao jornalismo. Desse modo, é possível descrever o 

comportamento linguístico do discurso midiático, o que pode contribuir para a compreensão 

do modo de fazer do jornalismo (televisivo ou radiofônico). Lembramos ainda que essas duas 

mídias, diferentes da mídia impressa, possuem um denominador comum: a informação é 

veiculada por meio de sons, como explicamos no capítulo sobre “Discurso Midiático”. 

Em relação ao cruzamento das variáveis morfossintáticas, verificamos que, com 

relação aos substantivos (22), aos advérbios (2) e aos adjetivos sem função predicativa (1), 

não há a aplicação das variáveis relacionadas aos ECs, totalizando 25 ocorrências em que não 

se aplica a categoria de modo verbal. Em sendo assim, constatamos o seguinte: 

• As 171 ocorrências de auxiliares modais estão relacionadas aos modos 

indicativo e subjuntivo.  Desse total, 170 estão no indicativo, o que representa 95,7%; 1 está 

no presente do subjuntivo. Do total de auxiliares no indicativo, o tempo mais frequente foi o 

presente, contabilizando 130 ocorrências, 76,5%. Em seguida, aparecem, nessa ordem, o 

pretérito imperfeito (18/10,6%), o futuro do presente (12/7%), o futuro do pretérito (8/4,7%) e 

o pretérito perfeito (2/1,2%). Esses dados mostram também uma predileção por tempos e 

modos realis. 
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• As 22 ocorrências de verbos plenos estão relacionadas aos modos indicativo e 

imperativo, destacando-se aquele, com 16 ocorrências, ou seja, 72,7%. Em seguida, 

observamos o imperativo com apenas 2 ocorrências. Desse total, destaca-se o tempo presente, 

com 12 ocorrências, isto é, 75%. Esse tempo aparece seguido pelo pretérito perfeito (2), pelo 

pretérito imperfeito (1) e pelo futuro do presente (1). 

• Os 16 adjetivos em função predicativa estão todos no indicativo e 12 aparecem 

no presente; 2, no pretérito imperfeito; 1, no futuro do pretérito e 1, no futuro do presente. Em 

apenas um caso, o adjetivo não é usado em função predicativa. 

• A única ocorrência de construção modalizadora está no futuro do pretérito do 

indicativo. 

 

 

7.4 Síntese conclusiva  

 

 

Com os mesmos parâmetros utilizados na análise dos modalizadores na mídia 

televisiva, fizemos a análise do uso dos modalizadores deônticos na mídia radiofônica. A 

análise em separado permite-nos visualizar as semelhanças e diferenças em relação ao 

componente contextual. 

Ao longo do capítulo, constatamos um comportamento praticamente idêntico em 

relação aos dois meios, em termos de frequência de uso e das associações entre as variáveis. 

Assim, apresentamos algumas considerações gerais e tentamos mostrar algumas diferenças 

percebidas.  

a) Em relação aos aspectos pragmático-discursivos, vimos que o tema ‘opinião’ é 

também aquele em que os modalizadores deônticos ocorrem com maior 

frequência, mas a escala de favorecimento é outra, pois o “desporto” 

apresentou poucos modalizadores, diferentemente do que ocorreu no meio 

“televisão”. Pudemos verificar que houve associação das variáveis 

“posicionamento” e “tema”, o que não ocorreu na outra mídia. 

b) Em relação aos aspectos semânticos, percebemos, ao comparar os resultados 

obtidos na análise das mídias, um comportamento semelhante, havendo 
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divergência apenas quanto ao tipo de alvo mais recorrente. No rádio, 

predominou o “terceiro-ausente”. 

c) Em relação aos aspectos morfossintáticos, verificamos o uso de advérbios, o 

que não havia ocorrido na mídia televisiva. O presente do indicativo foi 

também o tempo-modo verbal mais recorrente. 

Feitas essas considerações gerais, passaremos à análise integrada do corpus, a fim 

de estabelecer algumas ponderações sobre o discurso midiático, bem como fornecer 

explicações de base linguística para os dados encontrados, já que percebemos semelhanças 

entre as duas mídias. 
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8 MODALIDADE DEÔNTICA NO DISCURSO MIDIÁTICO 

 

 
As mídias nos manipulam? Eis uma questão que ocupa um lugar central em muitas 
conversas, discussões ou análises. (CHARAUDEAU, 2007) 
 

 

Nos dois últimos capítulos, tratamos em separado de cada meio, tendo em vista as 

diversas variáveis por nós arroladas. Segundo Guy e Zilles (2007, p. 162), estudos 

comparativos, como os que desenvolvemos, tendo por base a rodagem de cada subamostra 

separadamente, são importantes “para ver se os efeitos dos fatores são idênticos para cada 

uma.”. 

Apesar de considerarmos cada suporte e seus possíveis condicionamentos sobre as 

expressões linguísticas, pareceu-nos pertinente analisar e descrever o discurso midiático, 

difundido no rádio e na televisão portugueses que integram o REDIP, pois pudemos perceber 

que existem algumas diferenças em relação a algumas variáveis, como o alvo deôntico, por 

exemplo, quando observamos cada mídia. 

 

 

8.1 Análise dos aspectos pragmático-discursivos no discurso midiático 

 

 

Tendo em vista que o modelo top-down considera que o processo de produção do 

discurso parte da intenção para a articulação, pareceu-nos oportuno estabelecer, inicialmente, 

parâmetros que dessem conta de aspectos relacionados aos níveis mais altos, como os de 

ordem interpessoal, considerando assim os aspectos pragmático-discursivos da modalidade 

deôntica.  

Ao partir do pressuposto de que o falante primeiro decide qual o seu propósito 

comunicativo, seleciona a informação mais conveniente e, em seguida, codifica gramatical e 

fonologicamente esta informação e a articula, decidimos considerar, como elementos de 

ordem contextual, tais como o meio de difusão e o tema dos programas midiáticos, e de 

ordem interpessoal, o posicionamento que toma o falante no momento de interagir com seu 

ouvinte em relação aos valores deônticos que instaura. 

 



156 
 

 
 

 

8.1.1 Os aspectos contextuais: os meios de difusão e os temas dos programas no discurso 
midiático 

 

 

Após a codificação de cada uma das 536 ocorrências de modalizadores deônticos 

em relação às variáveis84, percebemos que a mídia televisiva apresenta, em termos de 

frequência, um maior uso desses elementos, com 301 casos, o que percentualmente representa 

56,2% do total, como nos mostra o Gráfico 19: 

 
Gráfico 19 - Modalizadores deônticos em relação ao meio de difusão (No.) 

 

 
 

Do total, 43,8% estavam na mídia radiofônica, ou seja, 235 ocorrências (tokens). 

Os resultados de frequência em cada mídia, apesar de próximos, revelam uma frequência mais 

alta de uso de modalizadores na mídia televisiva, o que poderia ser explicado pelo fato de que 

na televisão o falante dispõe dos recursos gestuais e paralinguísticos (entonação) que podem 

mitigar os valores deônticos instaurados, o que não ocorre em parte no rádio, já que ele não 

faz uso de recursos visuais. Pode ser, então, que a relação entre a frequência de uso de modais 

deônticos seja diretamente proporcional à quantidade de recursos de que o falante dispõe na 

interação verbal.  

                                                 
84 Ao final, após a delimitação do corpus¸ realizamos 6968 análises dos dados válidos, tendo em vista as 13 
variáveis. 
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A fim de verificar em que medida este componente contextual se relaciona com os 

demais componentes, procedemos ao cruzamento desta variável com: (i) posicionamento; (ii) 

tipo de ilocução; (iii) macrovalor; (iv) tipo de força; (v) fonte; (vi) alvo e (vii) formas de 

expressão85. De todas essas variáveis, parece que somente as relacionadas às formas de 

expressão sofrem um condicionamento direto do tipo de meio. Constatamos que, quando o 

meio é a televisão, há uma tendência de manifestar-se a modalidade deôntica por auxiliares 

modais, verbos, adjetivos e construções modalizadoras. Por outro lado, os substantivos e os 

advérbios se relacionam mais com o meio rádio. Isso pode ser explicado pelo fato de que 

existem comportamentos linguísticos típicos desse meio como explica Prado (1989), ao falar 

sobre linguagem radiofônica. Em geral, aconselha-se a não usar adjetivos e advérbios na 

construção de enunciados a serem difundidos nessa mídia. É o que se observa na Tabela 22, já 

que são os meios menos usados. 

 
Tabela 22 - Cruzamento “Formas de expressão” e “Meio de difusão” no discurso midiático 

 
 

Interessante é ver que, apesar da existência de orientações sobre o uso da língua 

no discurso midiático, o advérbio ocorreu, embora em quantidade pouco expressiva, no rádio 

e não na televisão. Verificamos, então, que esse uso ocorreu na fala de um entrevistado e não 

do entrevistador, que é o profissional mais especializado na área de comunicação.  

No discurso midiático analisado, buscamos ainda verificar a tendência de uso de 

modalizadores deônticos tendo em vista o tema dos programas em geral, já que o corpus foi 

organizado por unidades temáticas tanto no rádio quanto na televisão. Percebemos que o tema 

“opinião” foi o que apresentou maior frequência dessas expressões linguísticas. 
                                                 
85 Todos os cruzamentos apresentam o qui-quadrado superior a 0,14, com exceção das formas de expressão, que 
apresentou 0,001.  
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O Gráfico 20 nos mostra a frequência de uso em cada tema. 

 
Gráfico 20 - Modalizadores deônticos em relação aos temas do discurso midiático (No.) 

 
 

Com relação ao tema no contexto de uso dos modalizadores deônticos, a 

“opinião” predomina. A divergência entre os resultados se deu em relação aos demais temas 

(“cultura”, “economia” e “desporto”). Observamos ainda que todos os temas apresentaram o 

mesmo comportamento no que se refere à frequência dos valores deônticos instaurados: 

obrigação > permissão > proibição. Se o valor mais usual é a obrigação, isto nos leva a dizer 

que o discurso midiático pode ser caracterizado como um discurso autoritário, segundo a 

perspectiva de Orlandi (1996). Cumpre, no entanto, dizer que esse resultado específico não é 

suficiente para a caracterização geral do discurso midiático como autoritário, sobretudo 

porque esta pesquisa se voltou, especificamente, para a manifestação da modalidade deôntica, 

que tipicamente qualifica o enunciado quanto a obrigações, em termos do que é devido, 

necessário na conduta dos indivíduos.  

A seguir, estabelecemos uma escala de condicionamento de uso dos modais 

deônticos no discurso midiático, tendo em vista as duas mídias: 

 
Figura 16 - Escala de condicionamento do tema ao uso dos modais deônticos no discurso midiático 

 

 

 
 

 

 A fim de verificar em que medida o “tema”, enquanto componente contextual, 
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relaciona-se com os demais componentes, procedemos ao cruzamento das variáveis (i) 

posicionamento; (ii) tipo de ilocução; (iii) macrovalor; (iv) tipo de força; (v) fonte; (vi) alvo e 

(vii) formas de expressão. Destes, o único que parece não ter relação direta é o 

posicionamento. Na análise de todas as outras variáveis, constatamos que o tema as 

influencia. Vale mencionar que, no que tange às formas, a influência do “meio” se apresentou 

maior do que a do “tema”, o que significa dizer que o uso das formas é condicionado mais 

pelo meio de difusão. Realmente, a distinção entre as construções de frases ou tipo de 

linguagem é feita tendo em vista o meio e não o tema. 

Com relação aos demais fatores, comprovamos que: 

a) O tema “opinião” relaciona-se aos tipos de ilocução declarativa, interrogativa e 

proibitiva; enquanto o tema “desporto” vincula-se mais, em termos percentuais, ao 

tipo de ilocução “imperativa”, e o tema “economia” ao tipo “exortativa”.  

b) O tema “opinião” favorece o uso de obrigações, em primeiro lugar, e de 

proibições; enquanto o tema “economia” favorece o uso de permissões. 

c) O tema “opinião” favorece a instauração de valores baseados em forças 

internas; enquanto que o tema “economia” relaciona-se à instauração de valores 

baseados em forças externas. 

d) O tema “opinião” favorece o uso das fontes “enunciador”, “instituição” e 

“indivíduo”; enquanto que o tema “cultura” tende a favorecer o uso de fonte do 

tipo “não-especificada”. Em igual proporção, os temas “opinião” e “economia” 

favorecem o uso de fonte “inexistente”. 

e) O tema “opinião” favorece o uso dos alvos “terceiro-ausente”, “domínio 

comum” e “indivíduo”; enquanto o tema “desporto” tende a relacionar-se com os 

alvos “instituição” e “coenunciador”, e o tema “cultura” apresenta tendência 

favorável ao alvo “enunciador”. 

f) O tema “opinião” favorece o uso de quatro formas de expressão da 

modalidade, excetuando-se o verbo e o advérbio, que se relacionam com o tema 

“desporto”. 

 

Findas as considerações sobre os aspectos contextuais, passaremos à próxima 

seção, na qual trataremos dos aspectos do nível interpessoal.  

 

 



160 
 

 
 

8.1.2 Análise dos aspectos do nível interpessoal no discurso midiático 
 

 

Nesta parte do capítulo, versaremos sobre a análise do posicionamento do 

enunciador e do tipo de ilocução efetivados no discurso midiático em questão. 

 
 

8.1.2.1 Posição do enunciador em relação ao valor deôntico no discurso midiático 
 

 

Considerando os dois tipos de posicionamentos, inclusivo e não-inclusivo, realizamos as 

análises das ocorrências, tendo em vista a construção discursiva, independente do meio de 

difusão, já que a análise de cada meio foi realizada nos dois últimos capítulos.  

Constatamos que, em 75% (402/536) dos casos, preferiu-se um posicionamento não-

inclusivo, como nos mostra o Gráfico 21:  
 

Gráfico 21 - Posição do enunciador no discurso midiático (No.) 

 
 

Em apenas 25% das ocorrências, percebemos um posicionamento inclusivo, o que já era 

esperado, pois, em geral, em entrevistas direcionadas a um determinado tema, os participantes 

versam sobre terceiros e não sobre si próprios.  

As ocorrências (60) e (61) ilustram, respectivamente, os tipos inclusivo e não-inclusivo 

de posicionamento: 

 

(61) para a grande maioria de todos nós provavelmente continuaremos a utilizar a 
designação em escudos. já é importante, isso sim, que as pessoas se comecem 
a aperceber do valor do euro, meramente porque todos nós temos uma ideia 
em mente quando vamos à loja comprar um quilo de qualquer coisa ou 
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tomamos um café, eh, sabemos quanto é que é o preço em escudos, temos 
que...  que começar a adaptar mentalmente a quanto é que isso vai ser em 
euros. (Rádio - Euro - Economia) 
 

(62) e eu recordo que por exemplo nos estados unidos há certos estados onde 
existe legislação segundo a qual é obrigatório denunciar a chegada dum 
pedófilo, mesmo que ele já tenha cumprido a sua pena, eh, que já tenha sido 
condenado e cumprido a sua pena, à vizinhança (Televisão – Maria Elisa – 
Opinião) 
 

Em (61), o falante (fonte enunciador), ao utilizar o modal “ter que”, instaura uma 

forte obrigação sobre todos os portugueses, incluindo ele mesmo. Tal posicionamento vem 

marcado pelo uso da primeira pessoa do plural na conjugação do auxiliar modal em destaque, 

bem como pela expressão que aparece no início da fala: “a grande maioria de todos nós”. A 

inclusão do enunciador no alvo do valor deôntico é intensificada pelo pronome indefinido 

“todos”, o que cria a ideia de conjunto, nação, que compartilha a mesma situação econômica: 

criação e implantação do Euro em Portugal. Por seu turno, em (62), percebemos um 

posicionamento não-inclusivo, pois o falante relata, ao fazer uso da recordação de uma 

legislação nos Estados Unidos, a obrigação de denunciar a chegada de um pedófilo. Tal 

posicionamento também aparece marcado pelo uso de um adjetivo em função predicativa, em 

que não se especifica o alvo da ação.  

Em relação ao cruzamento86 das variáveis “posição do enunciador” e “tema”, 

constatamos que há uma “levíssima” associação entre elas. Assim, o posicionamento 

inclusivo aparece mais relacionado ao tema “economia”, como vemos em (61); enquanto o 

posicionamento não-inclusivo aparece mais relacionado ao tema “opinião”, como em (62). 

Essa tendência pode ser explicada pelo fato de que, em economia, os participantes tratam da 

situação do seu país, o que os torna parte responsável também. Por outro lado, em opinião, os 

participantes debatem sobre as condutas de outros indivíduos em sociedade, o que faz com 

que eles não se incluam nos valores instaurados. 

Cabe ainda dizer que a identificação por um ou outro posicionamento nem sempre 

é pacífica, pois há casos que podemos considerar fronteiriços, como em (63): 

 

(63) a partir do momento... em que há vice-presidentes ou que há directores, eh, 
que pertencem a uma direcção, que se permitem ir a reuniões... com o 
opositor a essa direcção, eu acho que minimamente esses dirigentes, eu, no 

                                                 
86 Para esta relação o qui-quadrado é de 0,081, um pouco acima de 0,05. 
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lugar deles, deveria demitir-me. eu acho que era o que devia ter sido feito. 
(Rádio – Livre e Direto – Desporto) 

 

Em (63), o falante, marcado discursivamente por elementos egodêiticos, instaura 

uma obrigação sobre os dirigentes, mas usa a expressão “eu, no lugar deles”, o que faz com 

que o verbo se flexione em relação a este sujeito e não em relação a “esses dirigentes”, 

parecendo que ele se inclui no valor em questão. Apesar disso, nesse caso, consideramos o 

posicionamento como não-inclusivo, pois o foco é “dirigentes”.  

Em (63a) e (63b), paráfrases de (63), podemos ver a diferença significativa na 

instauração de um posicionamento inclusivo (eu deveria) e não-inclusivo (esses dirigentes 

deveriam), respectivamente, quando retiramos um dos elementos: 

 

(63a) a partir do momento... em que há vice-presidentes ou que há directores, eh, 
que pertencem a uma direcção, que se permitem ir a reuniões... com o 
opositor a essa direcção, eu acho que eu deveria demitir-me. eu acho que 
era o que devia ter sido feito. (Rádio – Livre e Direto – Desporto) 

 

(63b) a partir do momento... em que há vice-presidentes ou que há directores, eh, 
que pertencem a uma direcção, que se permitem ir a reuniões... com o 
opositor a essa direcção, eu acho que minimamente esses dirigentes 
deveriam demitir-se. eu acho que era o que devia ter sido feito. (Rádio – 
Livre e Direto – Desporto) 

 

Como vemos, o falante cria uma situação hipotética, sem a menor condição de 

acontecer (contrafactual ou irreal), pois ser outra pessoa é impossível, para instaurar o valor 

deôntico, o que justifica o uso do futuro do pretérito. Esse tipo de recurso, a ilustração, 

constitui um dos modos incisivos de apresentação de argumentos, assim como fatos, 

exemplos, dados estatísticos. O advérbio “minimamente” e a expressão epistêmica “eu, no 

lugar deles” asseveram, pois, o valor de obrigação junto ao alvo. 

O posicionamento inclusivo também ocorre mais quando o enunciador é a fonte e 

o alvo dos valores, o que ocorre em 49,6% dos casos (61/123); enquanto que o 

posicionamento não-inclusivo ocorre com mais frequência quando a fonte é o enunciador e o 

alvo é o terceiro-ausente, o que ocorre em 34,3% dos casos (83/242).   

No Gráfico 22, apresentamos o cruzamento de “posição do enunciador” e ‘tipo de 

ilocução”87. 

 

                                                 
87 O qui-quadrado é de 0,000. 
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Gráfico 22 - Cruzamento “Posição do enunciador” e “Tipo de ilocução” no discurso midiático 

 
 
 

Podemos dizer que entre essas duas variáveis há forte associação. Em sentenças 

declarativas, há uma tendência de um posicionamento não-inclusivo, como visto nas duas 

mídias em separado, o que mostra um compartilhamento de características que marcam o 

discurso midiático. As sentenças exortativas, já por própria definição, tendem, em 95% das 

101 ocorrências, a um posicionamento inclusivo. Assim, independente do meio, há uma 

associação entre “declarativas” e “exortativas” e posicionamento “não-inclusivo” e 

‘inclusivo”, respectivamente, o que mostra que o componente contextual (situacional) não 

atua nesse nível. Além disso, como o tipo de posicionamento depende em parte da fonte e do 

alvo, podemos dizer que esse processamento se dá em paralelo com os aspectos semânticos, 

ao nível da operação de formulação, corroborando a ideia de que “a operação de formulação 

envolve três processos interligados: seleção de frames para os níveis Interpessoal e 

Representacional; a inserção de lexemas apropriados a estes frames; e a aplicação de 

operadores simbolizando distinções gramaticais requeridas na língua analisada.” 

(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 2). 

Outro ponto se refere ao relacionamento do posicionamento com a força que 

motiva a instauração. Quando ela é interna, o posicionamento tende a ser mais inclusivo, em 

71,6% dos casos, como em (64): 

 

(64) para esses filmes de publicidade para além disso temos também uma mostra 
de... dos projectos portugueses de cinema de animação, isto sempre naquela 
preocupação que temos de valorizar aquilo que é nosso. (Rádio – Tardes de 
Telefonia – Cultura) 
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Digno de análise é o uso da primeira pessoa no verbo auxiliar “ter de”, que 

instaura uma obrigação. Em (64), o predicado “valorizar” toma como argumento o sintagma 

“aquilo que é nosso”, que já traz um pronome de primeira pessoa, que, no plural, reforça a 

identificação com o outro e marca o compartilhamento das responsabilidades. Assim, a 

expressão “valorizar o que é nosso” nos faz ver que a motivação para a instauração da 

obrigação é de ordem interna, o que colabora para um posicionamento inclusivo.  

Por outro lado, não há diferença significativa entre o tipo de força e o 

posicionamento não-inclusivo, pois o tipo “interno” aparece em 50,2% e o tipo “externo”, em 

49,8%, o que parece bem natural, pois, se a motivação é interna, pessoal, nada mais normal do 

que a fonte incluir-se no valor deôntico. Por outro lado, o equilíbrio entre as duas forças 

mostra uma ponderação na instauração dos valores. 

 
 

8.1.2.2 Tipo de ilocução 
 

 

Em Hengeveld e Mackenzie (2008), reside a tipologia linguística da Ilocução, que 

é o centro de um Ato Discursivo e é responsável por capturar suas propriedades lexicais e 

formais da intenção comunicativa.  

A partir dos parâmetros de análise desta variável, constatamos que, no discurso 

midiático analisado, há o predomínio do tipo “declarativa”, como podemos visualizar no 

Gráfico 23: 

 
Gráfico 23 - Tipo de ilocução no discurso midiático difundido em português (No.) 
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Em 70,1% (376/536), percebemos o uso de sentenças declarativas, ocorrendo com 

todas as formas de expressão, marcando em geral uma obrigação, como em (65): 

 

(65) L2: o alargamento da tolerância zero é um processo gradual na opinião do 
secretário de estado da administração interna. manuel joão ramos, eh, 
pareceu-me que discordava. 
L5: sim, eh, também já... em relação aqui peço-lhe desculpa mas discordo por 
uma razão, acho que uma... uma ideia, uma nova ideia não deve ser 
implementada gradualmente, deve ser implentada de forma... implementada 
de forma brutal. para que tenha efeito, de facto, tem que ser, eh, tem de ser... 
para... para que seja, se quiser, revolucionária, para que sirv... para que haja 
uma revolução, uma alteração de um... de um comportamento, de uma 
mudança (Rádio – Fórum TSF – Opinião) 
 

Em (65), o falante (L5) informa ao ouvinte (L2) um conteúdo proposicional 

acerca da implementação gradual da “tolerância zero”. Tal declaração aparece 

sobremodalizada epistemicamente por “acho que”, que revela a fonte modal do valor de 

obrigação instaurado pelos auxiliares “ter que/de” e “dever”. 

Em segundo lugar, com 18,8%, vemos que as sentenças de caráter exortativo, que, 

na maioria dos casos, relacionam-se com o valor de obrigação, são frequentes no discurso 

midiático. Vejamos: 

 

(66)  [...] se as pessoas cumprirem realmente o código, e se se mentalizarem que 
temos de ter respeito uns pelos outros, eu estou convencido que não vai haver 
acidentes no ip cinco. (Rádio – Fórum TSF – Opinião) 
 

Em (66), o falante encoraja a si mesmo e aos demais, inclusive o ouvinte, a 

realizar ação, qual seja, “ter respeito uns pelos outros”. Ele se apoia em valores morais 

(internos), como respeito, para instaurar a obrigação por meio do auxiliar modal. 

As demais ilocuções contabilizam, juntas, apenas 11,1%, menos do que a 

exortativa sozinha. As sentenças imperativas (72,7%) e interrogativas (60%) se relacionam 

mais com o valor de permissão, mas adquirem distinções significativas na construção 

discursiva. Em ambas, há o estabelecimento de relações assimétricas, mas, quando o falante 

faz uso do tipo “imperativo”, ele se coloca como aquele que tem mais “poder”, enquanto que, 

quando o falante faz uso do tipo “interrogativa”, ele confere ao outro esse “poder”. 
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(67) L2: senhor doutor, não, então já agora deixe-me falar nisso por causa de uma 
história curiosa.  
L1: não. (Rádio – Livre e Direto – Desporto)  

 
Nas sentenças do tipo “imperativo”, prevalecem os verbos plenos. Segundo Silva 

(1999), o verbo “deixar” pode ter três sentidos: (i) “não impedir”, (ii) “permitir, consentir, 

autorizar”, (iii) “não mais impedir”. Em (80), “deixar” apresenta uso permissivo, sendo usado 

performativamente88, para agir interpessoalmente sobre o outro. L1, entretanto, não reconhece 

a autoridade de L2 e “bloqueia” a ação pretendida. 

 
(68) L7: (...) simplesmente e p... ele sabe, ele sabe muito bem... a simpatia que eu 

tenho pelo boavista, e a amizade que me liga ao boavista, agora eu não posso 
perante dois de... dois lances destes em que para mim... 
L3: amigos é amigos, negócios à parte! 
L7: posso continuar? (Televisão – Os Donos da Bola – Desporto) 

 

Já nas sentenças “interrogativas”, predominam os auxiliares, como “poder”, o que 

Palmer (1986) chama de “pedido deôntico”, ou seja, funcionam pragmaticamente como 

pedidos. Em (81), L7 pergunta sobre a possibilidade (deôntica) para continuar a realizar a 

ação anterior, que foi interrompida por L3, com a introdução da expressão idiomática “amigos 

é amigos, negócios à parte”, num tom irônico, marcado pela exclamação.  

Segundo Verstraete (2001), ao fazer uma pergunta, o falante estabelece uma 

relação assimétrica de conhecimento, o que poderia ser visto como “perfomatividade 

interativa”. Mas também há o estabelecimento do que o autor chama de “perfomatividade 

modal”, somente possível em casos de modalidade subjetiva, pois haveria uma mudança de 

posição em relação ao comprometimento do conteúdo proposicional. Desse modo, parece-nos 

que não é possível essa separação entre “perfomatividade interativa” e “perfomatividade 

modal”89, pois elas ocorrem simultaneamente ao usar-se as interrogativas e as imperativas 

com modais deônticos. Isso mostra que ilocuções refletem as intenções comunicativas e 

marcam as relações sociais entre a fonte e o alvo deônticos.  

 

 

  

                                                 
88 Segundo Silva (1999), do ponto de vista etimológico e do desenvolvimento semântico, ‘permitir’ e ‘deixar’ 
estão relacionados, pois “permitir” significava “largar, soltar, deixar ir”, a partir de uma acepção metonímica de 
espaço, do mesmo modo que o verbo “laxare”, étimo de “deixar”. 
89 A distinção entre essas “perfomatividades” é usada pelo autor, para fazer a distinção entre usos subjetivos e 
objetivos da modalidade. 
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8.2 Análise do nível representacional: aspectos semânticos 

 

 

8.2.1 Macrovalores deônticos 
 

 

Como vimos nos últimos dois capítulos, os valores deônticos podem ser 

instaurados diretamente (polaridade positiva) ou indiretamente (polaridade negativa). Ao 

observarmos as relações que se estabelecem entre modalidade e polaridade, parece-nos 

pertinente primeiramente descrever e analisar os usos do que nomeamos “macrovalores”, a 

saber: obrigação, permissão e proibição, a fim de verificar quais desses valores se relacionam 

ao discurso midiático em português europeu. 

O Gráfico 24 nos fornece uma visão geral desses macrovalores. 

 
Gráfico 24 - Macrovalores instaurados no discurso midiático 

 
 

A obrigação aparece em mais da metade das ocorrências, mais exatamente em 

55,8% do total. Essa alta frequência de uso do valor de obrigação também foi constatada em 

outros trabalhos que versaram sobre a modalidade deôntica. Leite (2002), ao analisar os 

modalizadores deônticos no discurso jurídico, percebeu que, em 54% das ocorrências, a 

obrigação se fez presente. No que tange ao discurso político, Menezes (2006), verificou esse 

valor deôntico se fez presente em 80% do total. Pessoa (2007) constatou essa preferência em 

68% das ocorrências encontradas, porcentagem aproximada a de Lopes (2009), que tratou dos 

modalizadores deônticos usados em aulas de inglês ministradas em português.  

Na maioria dos casos do nosso corpus, ela foi instaurada por auxiliares modais, 

especialmente por “ter que/de”, como em: 

299
152

85

obrigação
permissão

proibição
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(69) L2: sei que do ponto de vista social tem que haver um limite qualquer, quer 
dizer, tem que haver uma regra, e a regra tem que estabelecer um limite, e o 
limite é convencional, quer dizer tem uma margem de manobra… (Televisão 
– Maria Elisa – Opinião) 
 

Em (69), o auxiliar instaura uma obrigação, em cada uma das três ocorrências e é 

usado na construção da progressão do texto, pois a sociedade estabelece uma regra e esta 

estabelece um limite para o que se considera como adulto ou criança, no que tange a questões 

de pedofilia. O falante enfatiza o valor instaurado pelo uso do mesmo auxiliar, que é tido 

como o mais forte em relação a esse valor, ainda quando procede à reformulação do que já 

havia dito no primeiro uso do verbo “ter que/de”. 

A permissão, por sua vez, aparece como o segundo valor mais frequente, sendo 

usado em 28,4% das ocorrências, como em (70): 

 

(70) L2: (...) criação, a possibilidade de que ter as secções de interesse, isto é, uma 
delegação, eh, da diplomacia portuguesa numa embaixada estrangeira em 
jacarta, e vice-versa também cá, é importante para a gente começar também a 
conhecer-se um pouco melhor... 
L3: hum. 
L2: e ter até mais informação, permita-me que se lhe diga. 
L3: hum.  
L2: e portanto estamos naturalmente perante um processo que ainda é longo, 
que não vale a pena deitar foguetes sobre ele (Rádio – Especial Entrevista – 
Economia) 

 

Em (70), o falante faz uso de um verbo pleno, como “permitir”, para solicitar uma 

permissão para a execução da ação proposta (“Permita-me que se lhe diga”). Esse uso 

performativo funciona como uma expressão formulaica de cortesia, em casos em que o falante 

pode ofender a face do interlocutor. Além disso, mostra o seu ponto-de-vista como uma 

alternativa sobre o conteúdo anterior (ter mais informação). 

A proibição se fez presente em 15,9% dos casos, como em (71), em que o falante 

refere-se a uma possível proibição, instaurada por um verbo pleno. 

 

(71)  a tolerância zero acho justo sim senhora, acho justo essa fiscalização, mas 
toda a gente já conhece os carros, nós pesados, eh, com umas estações umas 
com as outras através daqueles radiozinhos que a gente tem (...), mas isso até 
é bom porque às vezes facilita as ultrapassagens, (...) e toda a gente vem 
proibir isso, não é, porque isso importa-se para o nosso país mas depois vão 
proibir a utilização. é os radiozinhos cds não é, porque a gente, “eh pá, houve 
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um acidente e tal, tu tem calma agora aí” e a gente abranda. (Rádio – Fórum 
TSF – Opinião) 

 

Provavelmente a maior frequência de uso de permissão em relação à proibição 

seja explicada por questões de ordem cognitiva90, já que aquela é vista como “retirada de uma 

barreira potencialmente presente”, seja física ou social; enquanto a proibição é de algum 

modo a colocação de barreiras. Do ponto de vista sociocultural, a instauração de permissões 

em lugar de proibições pode, então, ser vista como uma estratégia de polidez, de modo a 

preservar as faces. 

Em relação ao meio de difusão, visto como um elemento do componente 

contextual, mais especificamente, situacional, a distinção dos macrovalores está na 

porcentagem de uso entre eles, pois, na mídia radiofônica, os valores de obrigação e proibição 

são percentualmente mais altos que na mídia televisiva; enquanto que a permissão apresentou 

menor percentagem. Acreditamos que essa diferença pode estar relacionada ao fato de que o 

falante dispõe dos recursos gestuais, por meio da imagem, e paralinguísticos (entonação), que 

podem minimizar o uso dos valores de obrigação e de proibição instaurados ou mitigá-los, 

quando o meio de difusão é a televisão, o que não ocorre em parte no rádio, já que ele não faz 

uso de recursos visuais ou gestuais. Além disso, na televisão, há a exposição direta dos 

participantes, o que pode inibir o uso de valores mais incisivos, como a obrigação.  

  

 

8.2.2 Manifestação do valor deôntico e polaridade no discurso midiático 
 

 

Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), a polaridade negativa é, geralmente, o 

valor marcado em relação ao valor positivo. No caso da modalidade, vários estudos têm sido 

feitos, sobretudo para o inglês91, a fim de equacionar essas duas categorias, ou seja, a fim de 

verificar a interação entre modalidade e polaridade negativa. 

Radden (2007) explica que a negação de uma sentença modal pode afetar a 

modalidade ou a proposição. O escopo da negação somente pode ser percebido por paráfrase. 

Além disso, o autor estabelece uma relação de equivalência inversa entre a negação da 

proposição e da modalidade: “negar uma possibilidade é logicamente equivalente a declarar 

                                                 
90 Cf. Silva (1999), Sweetser (1990). 
91 Cf. Palmer (1986; 1995), Radden (2007). 
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uma necessidade de algo não ocorrer e, reciprocamente, negar uma necessidade é logicamente 

equivalente a declarar uma possibilidade de algo não ocorrer92. 

No nosso corpus, essa relação entre valor deôntico e polaridade aparece, em 

termos quantitativos, na Tabela 23: 

 
Tabela 23 - Valores deônticos e polaridade instaurados no discurso midiático 

 
 

A obrigação (necessidade deôntica) somente ocorreu relacionada à polaridade 

positiva, o que pode indicar que esse valor é o mais básico da modalidade deôntica, do qual 

podem derivar os demais, ao contrário do chinês, por exemplo, em que a possibilidade é o 

mais básico para as modalidades epistêmica e deôntica, como esclarece Palmer (1986). 

Como explica Radden (2007), no caso dos modais em inglês, o uso de sentenças 

afirmativas, em oposição às negativas, tem uma motivação em dois princípios: o princípio da 

clareza e o princípio da economia, o que pode ser visto também em português. Tais princípios 

parecem reger também o uso dos modais deônticos em português europeu na instauração dos 

valores, pois a frequência de uso de sentenças com polaridade positiva é maior do que as com 

polaridade negativa. 

No que tange à permissão, há uma preferência por instaurá-la diretamente, em 

mais de 26% dos casos. Em geral, essa instauração se dá por meio do modal “poder”, que se 

presta bem à indicação da possibilidade deôntica. Por outro lado, permissão está associada à 

polaridade negativa o que ocorreu em apenas 2,2% do total, ao negar-se uma obrigação.  

 

                                                 
92 Negating a possibility is logically equivalent to stating a necessity that something is not the case and, 
conversely, negating a necessity is logically equivalent to stating a possibility that something is not the case  
(RADDEN, 2007,  p.225). 
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Figura 17 - Continuum de manifestação da permissão no discurso midiático 

 

 
 

A “negação da obrigação”, que, no nosso corpus, ocorreu, majoritariamente, por 

auxiliar modal, especialmente “ter que/de”, relaciona-se à dispensa de uma obrigação, ficando 

a cargo do alvo a realização ou não da ação predicada, como em (72): 

 

(72) L19: para haver legítima defesa é preciso que haja... proporcionalidade (...) 
também não tem que agir por conta própria. eh, já agora, josé luís, muito 
rapidamente, ao reflectir neste caso, eh, o que é que lhe é mais imediato, o 
comportamento irresponsável e frio de um homem que faz uma coisa destas, 
que monta esta armadilha (Televisão - Casos de Polícia - Opinião) 

 

Em casos como esse, o que se nega é a modalidade e não a proposição. Cabe ao 

alvo deôntico a escolha da execução ou não da ação. Segundo Verstraete (2005), do ponto de 

vista da orientação argumentativa, essas duas expressões (negar uma obrigação e permitir) 

pressupõem atitude diferente do alvo deôntico (agente modal): “ao dizer que alguém não é 

obrigado a fazer algo, assume-se que ele não está disposto a fazê-lo, enquanto que ao dizer 

que alguém tem permissão para fazer algo, assume-se que ele está disposto para fazê-lo” (p. 

1409)93.  

Em (72), por exemplo, “agir por conta própria” não é algo requerido pelo agente 

modal, pois isto pode representar riscos a sua vida. Isso nos mostra que a escolha dessas 

relações também constitui uma estratégia de polidez, de modo que “negar uma obrigação” é 

mais suave do que “permitir a execução de ação”. 

Em relação à instauração de proibições, em português europeu, podemos dizer que 

esse valor se instaura muito mais indiretamente, por meio de “negações de permissões” 

(63/11,8%) e de “obrigações de não atuar” (16/3%), do que diretamente. Vejamos: 

 

(73) e mais, terceiro aspecto fundamental, que a pessoa não possa recorrer à 
autoridade, porque se puder recorrer à autoridade, não deve fazer justiça por 
suas mãos. (Televisão - Casos de Polícia - Opinião) 

 
                                                 
93 Thus, saying that someone is not obliged to do something assumes that they are not in fact willing to do it, 
while saying that someone is allowed to do something assumes that they are willing to do it.(VERSTRAETE, 
2005, p. 1409). 
 

Negação da obrigação Permissão

-  + 
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(74) L4: um técnico, sentado numa secretária vestido com uma bata branca ou 
atrás dum... um… ou atrás dum computador ...nem sequer fale com ela, nem 
sequer tenha uma palavra de afecto, de carinho, de respeito. isso é que não 
pode ser.  (Rádio – Nós e os Outros – Opinião) 

 

Em (73) e (74), percebemos a instauração de uma proibição, mas elas se diferem 

em relação ao grau de “proibitividade” imposta ao alvo. Como o modal “dever” designa uma 

alternativa acional, há certo grau de liberdade do agente (alvo) em não efetivar a ação, o que 

não ocorre com a negação do “poder”. Parece-nos que há uma espécie de gradação do sentido 

de ‘proibição’, o que é refletido na articulação do valor deôntico e da polaridade, como mostra 

a Figura 18. 

 
Figura 18 - Continuum de manifestação da proibição no discurso midiático 

 

 

 

Quando se usa uma “obrigação de não atuar”, com verbos como “dever”, como 

(86), o que se nega é a proposição e não a modalidade, mas isso implica em uma proibição de 

caráter mais fraco, pois é visto como uma advertência. A ‘negação da permissão’, em que há a 

negação da modalidade, como em (87), ao que parece, é mais neutra em relação aos extremos 

da escala acima, o que pode explicar a maior frequência de uso.  

Além disso, a preferência por expressões modais afirmativas (não-negadas) pode 

ser explicada pelo princípio da relevância, que motiva o uso da linguagem. Segundo 

Radden94 (2007), “de acordo com este princípio, o ouvinte assume que as escolhas feitas pelo 

falante expressam de modo ótimo sua intenção comunicativa e não requer um esforço de 

processamento desnecessário” (p. 226). 

No que tange ao relacionamento das mídias com os valores, observamos que 

houve uma inversão na escolha do uso desses três valores. Assim, na mídia televisiva, temos: 

proibição > negação da obrigação > obrigação de não; enquanto que, na mídia radiofônica, 

temos: obrigação de não > negação da obrigação > proibição. Isso significa dizer que o meio 

                                                 
94 According to the principle of relevance, the hearer assumes that the wording chosen by the speaker optimally 
expresses her communicative intention and does not require any unnecessary processing effort. (RADDEN, 
2007, p. 226). 

Obrigação de não agir Negação da permissão Proibição

-  + 
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pode condicionar95 em parte o modo de instauração e a prevalência de uso dos modalizadores 

no discurso midiático. 

O Quadro 11 mostra as formas de expressão mais frequentes, em ordem 

decrescente, para instauração dos valores deônticos relacionados à polaridade em português 

europeu, difundido no discurso midiático. 

 
Quadro 11 - Formas de expressão em relação aos valores deônticos e polaridade em português europeu 

Macrovalor Valor deôntico e Polaridade Formas de expressão 

Obrigação  
 
 
 
 
 
Polaridade positiva 

1. Auxiliar modal 
(ter que/de; dever; haver; 
precisar) 
2. Adjetivo 
3. Substantivo 
4. Verbo 
5. Construção modalizadora 
6. Advérbio 

Permissão  
 
Negação da obrigação 
(polaridade negativa) 

1. Auxiliar modal 
(ter que/de) 
2. Adjetivo 
3. Substantivo 

 
 
 
Polaridade positiva 

1. Auxiliar modal 
(poder) 
2. Verbo 
3. Adjetivo 

Proibição Obrigação de não  
(polaridade negativa sobre o 
predicado) 

1. Auxiliar modal  
(dever) 
2. Construção modalizadora 

 
 
Negação da permissão 
(polaridade negativa) 

1. Auxiliar modal  
(poder) 
2. Verbo 
3. Adjetivo 

Polaridade positiva 1. Verbo 
2. Adjetivo 
3. Substantivo  

 

Interessante é notar que, enquanto para obrigação vários auxiliares modais são 

usados, para a “negação da obrigação”, somente houve ocorrência de “ter que/de” e, para a 

“obrigação de não atuar”, somente se usou o “dever”, o que mostra uma especialização das 

formas em relação aos significados. O modal “poder”, quando associado à polaridade 

positiva, instaura somente permissões, e, quando associado à polaridade negativa, instaura 
                                                 
95 O teste do qui-quadrado foi de 0,353. Isso significa que há 35% de chances no universo total de que não haja 
relação entre essas variáveis.  
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somente proibições. Percebemos ainda que as proibições são instauradas pelos auxiliares 

“dever” e “poder”, mas há novamente uma especialização no uso das formas.  

 

 

8.2.3 Subtipos dos valores deônticos instaurados 
 

 

Nesta seção, trataremos de dois subtipos de valores deônticos: um relacionado ao 

tipo de força que impulsiona a instauração de um valor deôntico e outro relacionado às 

nuances que a permissão apresenta.  

Com relação ao tipo de força, externa ou interna, temos o Gráfico 25. 

 
Gráfico 25 - Tipo de força instauradora do valor deôntico no discurso midiático (No.) 

 
 

Ao visualizarmos a representação gráfica, percebemos que a instauração de 

valores deônticos no discurso midiático se dá, predominantemente, a partir de forças internas, 

com 55,6% das 536 ocorrências, como em (75): 

 

(75) então o médico além do cumprimento do seu dever científico de tratar bem a 
pessoa, tem ainda de reconhecer nela a dignidade própria de um ser humano. 
isso não está no código, isso não está escrito na... no código civil nem... nem 
no código penal, está escrito neste código de consciência ética, ou seja, está 
escrito na minha própria forma de ser homem e de ser médico e isso, eh, é 
difícil de ensinar. (Rádio – Nós e os Outros – Opinião) 
 

Como podemos perceber, a instauração da obrigação se faz com base em questões 

éticas e morais, como a dignidade do ser humano, o que mostra que a motivação para esse 

298

238

INTERNO

EXTERNO
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valor é de ordem interna, o que pode comprometer, inclusive, a transmissão de certos 

princípios mais gerais, pois eles são, frequentemente, apresentados como julgamentos 

“individuais”. 

Em 44,4% das ocorrências, temos a instauração de valores deônticos com base em 

questões de ordem externa. Vejamos: 

 

(76) portugal fica obrigado, a partir de agora, a cumprir critérios de estabilidade, 
reduzindo cada vez mais os seus gastos, o défice por exemplo não poderá 
ultrapassar os três por cento, sob pena de bruxelas aplicar pesadas multas ao 
estado português. (Rádio – Euro – Economia) 

 

Em (76), percebemos que os valores de obrigação e de proibição (negação da 

permissão) são instaurados com base em fatores econômicos impostos por Bruxelas aos países 

que pretendiam aderir ao Euro, ou seja, por fatores externos. Há inclusive a instauração de 

sanções para os casos que não se adéquem ao que foi estabelecido.    

O cruzamento do “tipo de força” com o “tema”96 mostra que há relação entre 

essas duas variáveis. Nos temas “opinião” (60%), “cultura” (53,4%) e “desporto” (69%), 

houve o predomínio do tipo de força “interna”; enquanto que, no tema “economia” (60,6%), 

predominou o tipo “externa”. 

No tocante ao tipo de ilocução, é possível dizer que há também influência dessa 

variável no tipo de força:  

 

a. As ilocuções exortativas (76,2%), interrogativas (65%) e imperativas (60,6%) 

tendem a relacionar-se mais com o tipo de força “interna”; 

b. As ilocuções proibitivas (66,7%) e declarativas (50,5%) apresentaram uma 

distribuição maior no tipo de força ”externa”. Em relação às demais ilocuções, as 

declarativas tendem a um equilíbrio de manifestação entre os tipos de forças. 

 

No que se refere ao relacionamento entre o tipo de força e o macrovalor 

deôntico97, percebemos que é possível estabelecer uma relação entre essas categorias, como 

mostra a Tabela 24. 

 

                                                 
96 O qui-quadrado do “tipo de força” com “tema” e do “tipo de força” com “ilocução” foi 0,000, o que aponta a 
relação. 
97 Neste caso, o qui-quadrado foi de 0,012. 
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Tabela 24 - Cruzamento “Tipo de força” e “Macrovalor deôntico” no discurso midiático 

 
 

Vemos que os macrovalores de “obrigação” e de “proibição” apresentam uma 

tendência de associação com o tipo de força ‘interna’; enquanto que a ‘permissão’ apresenta 

uma tendência de associação com o tipo de força ‘externa’. Mas, de todas as nuances de 

permissão, a autorização foi a que apresentou maior frequência do tipo “externa”. 

Para os tipos de nuances da permissão instaurados no corpus, percebemos que a 

sugestão é a nuance mais frequente, correspondendo a 43,4% das 152 permissões encontradas. 

O Gráfico 26 apresenta a frequência de cada nuance de permissão no discurso 

midiático: 

 
Gráfico 26 - Nuances da permissão no discurso midiático (No.) 

 
 
A sugestão constitui a nuance mais fraca em relação aos três tipos de permissão 

estabelecidos por Almeida (1988), sendo instaurada, na maioria dos casos, pela fonte 

“enunciador”: 

 

(77) L4: eh, criar aquele equilíbrio e vigiar... a sociedade pode vigiar de perto, eh, 
o… a... o condenado e… e... apurar se em… se em concreto os... ele in... está 

183 72 43 298
61,2% 47,4% 50,6% 55,6%

116 80 42 238
38,8% 52,6% 49,4% 44,4%

299 152 85 536
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

No.
% macrovalor
No.
% macrovalor
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% macrovalor
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384

66
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a interiorizar ou não os valores da sociedade. (Televisão - Maria Elisa – 
Opinião) 

 

O enunciador não precisa assegurar o não-impedimento da ação, já que o alvo tem 

poder suficiente para isso, o que significa dizer que o enunciador não é tido como uma 

autoridade institucionalizada diante do alvo. Em (90), o falante mostra sua opinião, sugerindo 

que a sociedade não é ou será impedida de “vigiar” o condenado. 

A concessão constitui outra nuance bem frequente no discurso midiático, com 

35,5% das ocorrências. Essa nuance constitui uma dissolução temporária ou passageira de 

uma proibição previamente estabelecida. Vejamos: 

 

(78) L1: eleições para a federação no próximo dia doze de dezembro, doutor 
gilberto madaíl, eh, tem-se como certa que esta eleição vai ser equilibrada, já 
se fazem muitas conjecturas sobre... a distribuição e as intenções de voto dos 
sócios da federação portuguesa de futebol, acha de facto, que isso... vai 
acontecer? ou... acredita piamente na sua reeleição, eh, neste acto eleitoral? 
L8: bem, em primeiro lugar eu tenho naturalmente que dizer que eu acredito, 
eh, na minha reeleição. 
L1: mas que esteja já consumada, eh, neste momento com os apoios que... 
tem? 
L8: não, isso é outra questão que podemos falar mais à frente. mas eu 
queria... eu queria dar aqui os parabéns ao... professor fernando seara, porquê, 
eh, no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e oito, ele fez 
um artigo, um artigo que eu estou de acordo  (Televisão – Jogo Falado – 
Desporto) 

 
Nos casos de autorização, há a pressuposição de uma autoridade da fonte 

(enunciador), definida por uma regra geral ou norma socialmente aceita, bem como a 

pressuposição de um pedido. 

 

(79) L4: os males dos árbitros. 
L3: é inacreditável ouvir isto! 
L2: pode dizer, eduardo barroso, não diga em voz… 
L3: é inacreditável quando se ouviu o próprio presidente do boavista pedir 
desculpa pelo que criticou e pelas, eh, pelas coisas que fez ao... ao árbitro do 
ano passado, ele próprio… 
L2: pode dizer, eduardo barroso, não diga em voz… (Televisão – Os Donos 
da Bola – Desporto) 

 

No caso das entrevistas difundidas nos meios analisados, como em (78), 

percebemos que há o estabelecimento de um contrato tácito sobre a autoridade dos 

participantes (entrevistador-entrevistado). Em geral, cabe ao entrevistador o papel de 
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mediador, ao qual é conferido o poder de iniciar um turno, interrompê-lo e encerrá-lo se for o 

caso, seja por questões de tempo, mudança de tópico ou possíveis desentendimentos verbais 

que prejudiquem o andamento da entrevista. Desse modo, o L2 é reconhecido como a fonte 

deôntica que pode instaurar uma permissão de caráter mais enfático, ou seja, uma autorização. 

Isso é percebido inclusive pela tomada de turno de L4 por L3, o que foi consentido por L2. 

Nos casos de permissão, na perspectiva de Silva (1999), há a obrigação, do sujeito 

(fonte) que permite, em não interferir no curso do processo/ação, bem como a obrigação em 

não repreender o agente (alvo), mas podemos dizer que há nuances. Essas nuances da 

permissão são percebidas contextualmente e representam uma escala de gradação da força 

permissiva instaurada pela fonte sobre o alvo, como se percebe no conjunto de gráficos a 

seguir: 

 
Gráfico 27 - Relacionamento entre fonte, alvo e nuance da permissão no discurso midiático (No.) 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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Em todas as nuances da permissão no discurso midiático, a fonte “enunciador” se 

apresenta como a de maior frequência. A diferença entre elas está no alvo, que, na sugestão, é 

o domínio comum, e, na concessão e autorização, é o coenunciador.  

 

 

8.2.4 Fonte deôntica 
 

 

Nos estudos sobre a modalidade deôntica98, as noções de “fonte” e “alvo”99 são 

elementos que interagem para a interpretação de enunciados deonticamente modalizados. 

Assim, como já havíamos estabelecido, a análise da fonte deôntica no discurso midiático foi 

feita tendo em vista cinco tipos. 

A Tabela 25 apresenta a frequência de uso de cada tipo de fonte, bem como o 

percentual que ela representa no conjunto do corpus, independentemente do meio de difusão. 

A identificação da fonte deôntica, em muitos casos, é de difícil apreensão, pois envolve o 

contexto discursivo como um todo, conforme explica Sweetser (1990), ao dizer que a 

identificação da fonte depende de fatores pragmáticos, que incluem todos os nossos 

conhecimentos sobre a modalidade em questão. 

 
Tabela 25 - Tipo de fonte deôntica no discurso midiático 

 
 

                                                 
98 Lyons (1977), Verstraete (2000, 2001, 2004, 2005), Menezes (2006), Leite (2002), Pessoa (2007), Lopes 
(2009). 
99 Para Verstraete (2005), a distinção entre os três tradicionais subtipos de modalidade pode ser mapeada a partir 
das noções de fonte modal (modal source) e agente modal (modal agent), o qual Lyons (1977) chama de “alvo”. 
Assim, a modalidade epistêmica tem uma fonte modal, mas não um agente, a modalidade deôntica tem fonte e 
agente, e a modalidade dinâmica tem um agente modal, mas não tem a fonte.  

16 3,0
21 3,9
24 4,5

110 20,5
365 68,1
536 100,0

inexistente
não-especificado
indivíduo
instituição
enunciador

Total

Frequência %



180 
 

 
 

Percebemos que, em 68,1% dos casos, a fonte é o “enunciador”, ou seja, o falante, 

seja o entrevistado ou o entrevistador. Em alguns casos, a determinação dessa fonte se fez por 

meio de marcações formais na introjeção do falante na modalização do enunciado, ou seja, 

por meio de elementos linguísticos egodêiticos, que marcam a subjetividade do falante.100 

As ocorrências (80) e (81) ilustram a marcação explícita da subjetividade do 

falante:  

 

(80) que temos aqui... uma... um apoio forte, e portanto eu acho que não devemos, 
eh, fazer um finca-pé dessa ausência porque acho que é uma ausência-
presença. (Rádio - Especial Entrevista -  Economia) 

 
(81) recentemente, e… e… e eu penso que o legislador português compreendeu 

finalmente, eh, que, eh, o estado, a… a… a coisa pública devia ter uma 
intervenção muito maior, dentro da privacidade (Televisão - Maria Elisa – 
Opinião) 

 

Em ambas as ocorrências, percebemos o uso de predicados de estado mental 

(achar, pensar) do falante, o que nos mostra que a fonte dos valores instaurados (proibição e 

obrigação) é o enunciador. Tais predicados, segundo Nuyts (2001), expressam, 

sistematicamente, a subjetividade. Eles expressam, portanto, a opinião pessoal do falante, o 

que fornece, ao ouvinte, a possibilidade de reação.  

Em outros casos, o contexto (situacional ou cotexto) é que nos mostra que a 

modalização parte do falante, ainda que de modo implícito, como em (82): 

 

(82) L17: eu acho que não, que, quer dizer, ele donteri... não tinha nada que lá ir 
mexer, mas também podiam... podiam pôr outro tipo de armadilha e não uma 
arma de fogo. 
L1: é também a sua opinião? 
L18: sim, eu julgo que sim, portanto, a pessoa deve, eh, proteger os seus 
bens, mas julgo que uma arma de fogo é um bocado... exagerado, sei lá, tipo 
um... outro tipo de armadilha mais simples em que o indivíduo por exemplo 
ficasse... lá retido, pronto, eh, qualquer coisa assim... e que... (Televisão – 
Casos de Polícia – Opinião) 
 

Em (82), o modal “dever” não aparece atrelado diretamente a uma marca de 

subjetividade. Ainda que apareça o predicado “eu julgo”, ele se relaciona ao questionamento 

feito por L1, no turno anterior. Tal predicado já tem sua estrutura sintática completa por “que 
                                                 
100 Como vimos, a subjetividade é considerada por Nuyts (2001) uma dimensão evidencial, que não é inerente à 
modalidade epistêmica. Essa dimensão é definida em termos de se a evidência está somente disponível ao falante 
ou é amplamente conhecida. 
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sim”. O enunciado “a pessoa deve, eh, proteger os seus bens”, que é o modalizado 

deonticamente, aparece sem uma marca explícita da dimensão subjetividade. Entretanto, ao 

analisarmos o contexto geral, que é o de um programa televisivo em que se trata de opiniões 

sobre temas polêmicos para a sociedade, e o contexto linguístico do turno anterior em que se 

indaga sobre a opinião do falante (L18), percebemos que a instauração da obrigação parte do 

próprio falante, o que significa dizer que a fonte é o enunciador. Desse modo, quando o 

falante se coloca como a fonte deôntica, ele usa os modais de modo performativo. 

Quando o falante deseja conferir maior objetividade (não-subjetividade), ele faz 

uso de outras fontes, que, a depender do tipo, estabelecem maior ou menor graus de 

objetividade. São os casos em que a fonte se refere a uma terceira pessoa, como a instituição, 

indivíduo, ou quando não é especificada. Nesses casos, a frequência de uso chega a 155 

ocorrências, o que representa 28,9% do total. 

As ocorrências de (83) a (87) ilustram as fontes do tipo “instituição”, “indivíduo” 

e “não-especificado”.   

 

(83) o médico quando me vê a mim como doente está obrigado a prestar-me os 
melhores cuidados que a ciência médica actualmente tem, e esta é uma 
obrigação jurídica e se ele não a cumprir eu posso-lhe pôr um processo no 
tribunal, pedir uma indenização civil (Rádio - Nós e os Outros – 
Opinião) 

 
(84) uma associação de doentes prescrever regras... de determinada intervenção 

médica, se disser assim, "os doentes da... da nossa doença, da doença que nós 
(…) devem ser vistos de três em três dias, devem ser vistos uma vez por 
semana", compreende, quer  (Rádio - Nós e os Outros – Opinião) 
 

Em (83) e (84), o falante indica como fonte uma instituição, como leis ou normas, 

por meio das expressões nominais “obrigação jurídica” e “uma associação de doentes”, 

cabendo, no primeiro caso, inclusive, uma sanção, que é o pagamento de uma indenização por 

vias de um processo no Tribunal. Essa indicação de fonte externa ao falante também ocorre 

em (85) e (86): 

 
(85) L7: realmente ele já me dizia, "qualquer dia tenho que ir assaltar" e 

"qualquer dia tenho que ir assaltar", e eu sempre disse a ele "pá, não jogues as 
mãos lá, aquilo não é teu, pá, isso qualquer dia ainda vai dar bronca", oh! 
(Televisão – Casos de Polícia – Opinião)  
 

(86) L34: por isso como disse a investigadora fátima nunes, para compreender 
antónio gedeão é preciso ter a cultura científica de rómulo de carvalho. tudo 
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sintetizado na mesma pessoa, celebrada no dia da ciência. (Televisão – 
Acontece – Cultura) 
 

Como podemos perceber, nesses casos, há a indicação de “indivíduos” como 

distintos do falante, como se criasse uma enunciação dentro da outra, o que confere 

afastamento do falante em relação ao valor deôntico instaurado. Essa marcação de fonte 

externa ao falante aparece inclusive marcada duplamente em (85), com o uso de aspas, para 

relatar o discurso do outro, conforme Maingueneau (2001). No segundo caso, percebemos o 

uso da expressão “como disse a investigadora Fátima Nunes”, que indica que o enunciado 

subsequente, é um discurso relatado de outro, ou seja, houve uma modalização em discurso 

segundo ou uma marcação da evidência da informação.  

Cumpre dizer, no entanto, que se trata de um discurso direto por meio do qual o 

enunciador faz referência a outra enunciação em que o enunciado, em primeira pessoa do 

singular, traz marcas de que o falante (enunciador da enunciação reportada) instaura para si 

uma obrigação. Em outras palavras, a fonte é o falante apenas na enunciação reportada. 

Em (87), não é possível identificar a fonte que instaura a obrigação de “arbitrar”. 

Há somente a indicação do alvo deôntico (as instâncias). É certo que deve haver algum 

documento que rege as operações comerciais, mas o falante não as menciona, pois o que 

parece mais importante é a decisão a que se chega. Vejamos: 

 

(87) nós julgamos saber que a tap está, de acordo com estes dados, a vender 
abaixo do preço que o de custo e está a perder dinheiro, portanto. mas, o 
nosso problema não é a nossa afirmação, o nosso problema é que nós 
dirigimo-nos às instâncias que devem arbitrar, e aguardamos essa decisão. 
agora, não podemos aguardar eternamente. e daí, e daí, depois de um 
período... de espera que entendemos razoável, (Televisão – Dinheiro Vivo – 
Economia) 
 

Em casos de terceira-pessoa, o que se cria é um efeito de autenticidade das falas, o 

que confere um “caráter de objetividade” ao discurso.  

Em apenas 3,0% dos casos, percebemos o tipo “inexistente”: 

 
(50) L3: o... o doente, eh, no... no... no caso dos doentes renais, eh, por exemplo, 

eh, gosta de saber como é que estão, eh, os... como é que vai o seu tratamento, 
a sua hemodiálise, as suas análises e muitas das vezes o médico diz “está tudo 
bem, não há problema” e, eh, passado um dia ou dois isso não é verdade 
porque ele tem que recorrer à urgência, com problemas, muitas das vezes 
gra... graves, e a... que lhe poderá trazer muitas das vezes, eh, consequências, 
eh, que talvez já não sejam de maneira, eh, que se possam resolver. (Rádio – 
Nós e os Outros – Opinião) 
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(88) L2: os ri... os riscos que se correm com um curandeiro... também se corre 

com o médico. 
L1: acha que é exactamente a mesma coisa? 
L2: às vezes pode ser pior. pode ser igual, melhor ou pior. há médicos, eh, 
que são conscientes... e sérios... e atentos, e poderá não haver. como aí há em 
qualquer profissão, eh, só que os médicos são os que passam atestado de 
óbito. eh, morreu e passam atestado eles, ninguém sabe m... de que morreu, 
eh, podem dizer que foi uma coisa e ser outra. e quantos, eh, e dizem por aí 
(...) da minha terra, e não estou a defender ninguém mas, eh, dizem que os 
segredos médicos são muito grande, fica enterrado, ninguém sabe. enterrado 
porque, morreu, eh, teve que fa... morreu tinha que morrer. (...) (Televisão – 
Casos de Polícia – Opinião) 

 

Em (50) e (88), o falante não é considerado a fonte deôntica e nem a outra fonte é 

atribuída à instauração do valor de obrigação. Em ambas, o que se expressa é a existência de 

alguma necessidade (física) sem o comprometimento do falante ou de qualquer outra fonte. 

Além disso, as condições que impõem essa obrigação, como em (50) e (88), são externas ao 

falante (recorrer à urgência e morrer). Ele apenas as reporta, o que significa que o modal está 

sendo usado de modo descritivo. 

As relações estabelecidas entre o falante, responsável pela construção dos 

enunciados, e a fonte deôntica, elemento responsável pela instauração dos valores deônticos, 

poderiam ser esquematizadas do seguinte modo: 

 

(1) F: E1 (C), para fonte “Enunciador” 

 

(2) F: E1 [E2 (C)], para outras fontes, como “instituição, indivíduo e não-especificada” 

 

O falante, ao construir seu enunciado, “cria” um enunciador (E) que informa sobre 

um determinado conteúdo. Se E pode ser identificado com o falante (E1) e, 

consequentemente, com a fonte deôntica, então temos uma fonte “enunciador”, como nos 

mostra o esquema (1). Por outro lado, se E se refere a outra instância que não é o próprio 

falante, ou seja, faz referência a um enunciador 2 - (E2), então temos uma fonte dos tipos 

“instituição”, “indivíduo” ou “não-especificada”, como nos mostra o esquema (2). 

Tendo em vista o que foi discutido, apresentamos aqui uma escala de 

comprometimento do falante, formulada com base nos conceitos do tipo de fonte. Vale 

mencionar que essa escala, na construção do discurso midiático, apresenta certa equivalência 
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com o uso do tipo de fonte, em termos de frequência, o que colabora para os efeitos de 

sub/objetividade relacionados à categoria modalidade deôntica: 

 
Figura 19 - Escala de comprometimento com a desejabilidade da ação 

 

 
 

A diferença está no fato de que o tipo “indivíduo” foi menos frequente do que o 

tipo “instituição” no discurso midiático, o que serve como um modo de objetivar o conteúdo 

comunicado e dar mais credibilidade o que está sendo veiculado, uma vez que a fonte da 

informação é vista como uma “autoridade”, como vimos no capítulo “Discurso Midiático”. A 

opção pelo tipo de fonte “instituição” como mais frequente do que a fonte “indivíduo” pode 

também estar relacionada ao fato de que esse tipo de discurso pretende mostrar-se como 

objetivo, construir uma imagem de distanciamento e isenção. 

Os extremos da escala são, de um lado, em que há menos comprometimento, a 

fonte “inexistente”, e de outro, com máximo comprometimento, a fonte “enunciador”. Vale 

ressaltar que, em alguns casos, ainda que não haja a indicação explícita da fonte como sendo o 

enunciador, como ocorre nos casos de sobremodalização, podemos perceber que é o 

enunciador a fonte dos valores, quando, por exemplo, o ouvinte pergunta sobre a opinião do 

outro. Entre os extremos, aparecem, do menor para maior comprometimento, a fonte “não-

especificada”, pois, ainda que haja uma fonte, o falante não a explicita. A fonte “instituição”, 

e a fonte “indivíduo”, que, embora definidas, distinguem-se pelo fato de que se atenua o efeito 

de intersubjetividade na referência a uma instituição em lugar de um indivíduo, já que, neste 

caso, faz-se referência à subjetividade do outro, e não a normas institucionalizadas.  

 

 

8.2.5 Alvo deôntico 
 

 

O alvo deôntico, também conhecido como agente modal, é uma noção semântica 

importante para a caracterização da modalidade deôntica, e para a construção da 

argumentatividade. Segundo Verstraete (2005), a disposição do agente modal marca, 

inclusive, a diferença entre os valores de permissão e obrigação, constituindo-se um elemento 

Inexistente Não-
especificada Instituição Indivíduo Enunciador

-  + 
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de orientação argumentativa na construção discursiva, pois diz respeito à pressuposição da 

atitude do agente sobre a realização da ação. 

Em nossa análise, a subdivisão proposta nos permite visualizar a diversidade de 

alvos deônticos e os efeitos de sentido pretendidos. No discurso midiático, constatamos, 

então, o predomínio de um alvo “terceiro-ausente”, como podemos ver na Tabela 26. 

 
Tabela 26 - Tipo de alvo deôntico no discurso midiático 

 
 

O alvo “terceiro-ausente”, mais frequente na manifestação da modalidade 

deôntica no discurso midiático, ocorre em 24,4% do total, como em (89): 

 

(89) este álbum, que aliás pod... os discos são vendidos separadamente, é que já 
não é uma quest… mesmo em termos de cultura geral acho que é preciso 
conhecer esta edição... (Televisão – Acontece – Cultura) 

 

Em (89), o falante, tido como a fonte deôntica, faz uso de um adjetivo em posição 

predicativa para instaurar uma obrigação, fornecendo a ela um caráter geral. Mas, nesse caso, 

não há a explicitação do alvo deôntico, o agente modal, o que nos leva a dizer que o alvo é um 

“terceiro-ausente”. Em geral, percebemos que este alvo ocorre quando o modalizador 

deôntico aparece em: (i) orações passivas sem o agente explícito ou recuperável; (ii) adjetivo 

em posição predicativa101; (iii) auxiliar modal sem indicação de um alvo, que ocupa em geral 

a função de sujeito, em que não é possível recuperá-lo; (iv) verbos plenos conjugados na 3ª 

pessoa do singular sem sujeito. Conforme Pessoa (2007), a não-especificação do alvo 

constitui um recurso suasório sutil, que se presta a preservar as faces dos interlocutores, uma 

vez que não há o direcionamento de a quem cabe agir.  

                                                 
101 A unipessoalização confere ao enunciado um caráter geral, consensual (NEVES, 2006).  

31 5,8
69 12,9
89 16,6
92 17,2

124 23,1
131 24,4
536 100,0

coenunciador
enunciador
indivíduo - terceira pessoa
domínio comum
instituição
terceiro-ausente

Total

Frequência %
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A “instituição”, com 23,1%, foi o segundo alvo mais frequente; enquanto que os 

alvos “indivíduo” e “domínio comum” revelam frequência muito aproximada. 

 

(90) L2: era... sabia de tudo... era um homem com uma vida riquíssima, não é, 
uma experiência de vida riquíssima e transmitia isso nas aulas, e penso que 
isso é extremamente importante num professor. um professor univer... e... e 
fundamentalmente um professor universitário não deve ser  um repetidor de 
manuais, os manuais estão lá em casa para as pessoas lerem, aliás eu penso 
que a condição do estudante universitário já não é de repetir os manuais... 
L1: pois, o professor deve ser um criador, não é... 
L2: o professor deve ser um criador, exactamente... (Televisão - Conversas 
Secretas – Cultura) 
 

(91) se as pessoas cumprirem realmente o código, e se se mentalizarem que temos 
de ter respeito uns pelos outros, eu estou convencido que não vai haver 
acidentes no ip cinco. (Rádio - Fórum TSF – Opinião) 
 

Em (90), o sintagma nominal com o definido (o professor), que aparece em 

itálico, faz referência um objeto da classe e recebe o valor de obrigação instaurado pelo modal 

“dever”, ou seja, é o alvo do tipo “indivíduo”. Em (91), percebemos o uso da primeira pessoa 

do plural na conjugação do auxiliar modal. Neste caso, a obrigação é instaurada não só sobre 

o falante (enunciador), mas sobre o ouvinte (coenunciador) e todos os demais que compõem a 

nação, o que nos dá uma ideia generalizante para esse caso. Tal interpretação é corroborada 

pelo uso do sintagma nominal genérico “as pessoas” na oração anterior, o que implica que ele 

está fazendo parte do conjunto.  
 

O alvo “coenunciador” aparece em apenas 5,8% dos casos, como em (92): 

 
(92) se o negócio lhe interessa saiba que para abrir uma loja postnet... precisa de 

fazer um investimento de doze a quinze mil contos... e de um espaço 
comercial entre os setenta e os cem metros quadrados. (Televisão - Dinheiro 
Vivo – Economia) 

 

Parece-nos que essa baixa frequência do coenunciador como alvo deôntico se 

deve ao fato de que os temas versam, em geral, sobre situações, pessoas, comportamentos em 

sociedade. Tal alvo ocorre, em geral, em relação ao ouvinte imediato da interação, ou seja, os 

participantes das entrevistas, mas podem ocorrer para referir-se à audiência (rádio-ouvintes ou 

telespectadores), como é o caso de (92), em que percebemos o uso do modal “precisar”, para 

prender a atenção dos telespectadores. 
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Tendo em vista os tipos de alvo e os efeitos produzidos na interação verbal no 

discurso midiático, apresentamos uma proposta escalar de “ameaça” à preservação das faces 

dos participantes: 

 
Figura 20 - Escala de “ameaça” à preservação das faces dos participantes no discurso midiático em 

relação ao tipo de alvo deôntico 

 

Essa escala foi formulada tendo em vista o grau de especificação do alvo e a 

relação do falante com dito alvo. Assim, o “terceiro-ausente”, por não ter o alvo especificado, 

seria o que representaria menor ameaça à face dos participantes, enquanto que o alvo 

“coenunciador” representaria a maior ameaça à face do falante e do ouvinte, uma vez que os 

participantes estão presentes em uma conversação face-a-face. Entre os extremos, temos, da 

esquerda para a direita, o alvo “instituição”, que nem é o falante nem o ouvinte. A seguir, o 

alvo “indivíduo de terceira pessoa” parece que preserva menos a face do que a referência a 

uma instituição como o elemento alvo dos valores instaurados. O domínio comum, por incluir 

ainda que indiretamente o falante, apareceria antes do alvo “enunciador”, seguido deste tipo, 

em que ele se compromete com a execução ou não da ação. 

No tocante à relação entre fonte, alvo e valor deôntico102no discurso midiático, 

parece haver uma tendência de uso que pode ser descrita nos seguintes termos: 

a) Para o valor de obrigação, há uma frequência maior de ocorrência da fonte 

“enunciador” com alvo “terceiro-ausente”; 

b) Para o valor de permissão, há uma frequência maior de ocorrência da fonte 

“enunciador” com alvo “coenunciador”; 

c) Para o valor de proibição, há uma frequência maior de ocorrência da fonte 

“enunciador” com alvo “domínio-comum”. 
 

 

                                                 
102 Cf. Anexo C. 

Terceiro-
ausente Instituição Indivíduo Domínio 

comum Enunciador Coenunciador

-  + 
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8.3 Análise dos aspectos morfossintáticos do uso de modalizadores no discurso 

midiático 

 

 

Em relação aos aspectos morfossintáticos, sabemos que, segundo a GDF, eles 

versam sobre as unidades linguísticas no que tange à estrutura de sentenças, cláusulas, 

sintagmas e palavras. Assim, nesta seção, trataremos das formas de expressão da modalidade 

deôntica, o que implica na estruturação das cláusulas a partir de palavras, como verbos 

modais, advérbios, adjetivos. 

Além disso, analisaremos os modos e tempos gramaticais que ocorrem com os 

modalizadores encontrados no corpus. 

 

 

8.3.1 Formas de expressão da categoria 
 

 

Para a análise da manifestação da modalidade deôntica em português, na 

variedade europeia, estabelecemos seis formas de expressão, as quais tiveram uso efetivo, 

apesar da baixa frequência de alguns itens, como os advérbios e as construções 

modalizadoras, como podemos ver na Tabela 27. 

 
Tabela 27 - Formas de expressão da modalidade deôntica do discurso midiático 

 
 
Os auxiliares modais são, portanto, os meios mais usados para a instauração da 

modalidade deôntica em português europeu, correspondendo a mais de 75% das ocorrências. 

É certo que, em várias línguas, esse parece ser o meio de expressão mais utilizado. Entretanto, 

em coreano, segundo Wymann (1996), o meio mais básico de codificar uma necessidade ou 

2 ,4

7 1,3

28 5,2
46 8,6
47 8,8

406 75,7
536 100,0

advérbio
construções
modalizadoras
substantivo
adjetivo
verbo
auxiliar modal

Total

Frequência %
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uma possibilidade deôntica é usar um item lexical livre ou, em alguns casos, um elemento 

nominal. Dentre os meios menos usuais, encontrados no REDIP 2, estão os advérbios, as 

construções e os substantivos. Quanto aos adjetivos e aos verbos, eles apresentam uma 

frequência aproximada. 

Apesar de todos os meios se prestarem, em mais de 68% dos casos, a um 

posicionamento não-inclusivo, vale mencionar que tanto os advérbios quando as construções 

modalizadoras se prestam categoricamente a um posicionamento não-inclusivo. Para 

instauração de um posicionamento inclusivo, destacaram-se, entre as formas de expressão, os 

auxiliares modais, em 95, 5% dos 134 casos de inclusão. Entretanto, os auxiliares se prestam 

mais a instauração de um posicionamento não-inclusivo, já que, em 68,5% dos 406 casos, 

esses meios estão associados à não-inclusão.  

De todas as ilocuções, somente as declarativas apresentaram todas as formas de 

expressão, das quais se destaca o auxiliar modal, com 71,3% (286/376). Esse meio de 

expressão, percentualmente, fez-se mais presente em todas as ilocuções, exceto nas 

imperativas, em que predominou a forma “verbo”.  

Apesar de os auxiliares instaurarem, majoritariamente, todos os macrovalores 

modais, em mais de 73% dos casos, eles se relacionam sobremaneira à obrigação, o que 

corresponde a 54,2 % (220/406). Com exceção dos verbos, que instauram mais permissões 

(28/47), todas as demais formas instauram, com mais frequência, a obrigação, o que mostra 

que esse valor é o prototípico da categoria. Vale mencionar que a proibição não é instaurada 

diretamente por auxiliares, mas por meio de “negação da permissão” e “obrigação de não”, o 

que significa dizer que, ao usar auxiliares modais para instauração de proibição, tal valor é 

obtido indiretamente pela adição da negação, polaridade negativa, aos auxiliares, 

principalmente nos que indicam possibilidade deôntica. 

No tocante à relação entre fonte deôntica e forma de expressão, constatamos que o 

auxiliar modal é o recurso mais usado quando a fonte é o “enunciador”, cuja frequência de 

uso é maior entre os tipos de fontes estabelecidos, como vimos na seção anterior. Também 

entre o tipo de alvo mais frequente, o terceiro-ausente, o auxiliar modal também é o 

percentualmente mais usado. 

Na tentativa de verificar as relações entre fonte, alvo e formas de expressão, 

procedemos ao cruzamento destas variáveis103, a partir do qual surgiu o Gráfico 28. 

 
                                                 
103 Para os auxiliares modais e verbos, o teste deu 0,000. Para as demais formas, parece não apresentar relação 
direta de uso entre as três variáveis. 
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Gráfico 28 - Cruzamento “Formas de expressão”, “Fonte deôntica” e “Alvo deôntico” no discurso 

midiático 
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Como podemos verificar, quando a fonte é “enunciador” e o alvo é “instituição”, a 

forma de expressão mais usual é “auxiliar modal” (Gráfico 28a); enquanto que, quando a 

fonte é “enunciador” e o alvo é “coenunciador” (ouvinte), a forma mais frequente é “verbo 

pleno” (Gráfico 28b). No caso em que a fonte é “enunciador” e o alvo é “terceiro-ausente”, 

usa-se o adjetivo (Gráfico 28c), geralmente, em posição predicativa; enquanto que, quando a 

mesma fonte instaura um valor deôntico sobre o alvo “indivíduo”, usa-se o substantivo 

(Gráfico 28d). A combinação de fonte “indivíduo” com o alvo “instituição” mostrou-se a mais 

propícia para o uso de construções modalizadoras (Gráfico 28e). O advérbio (Gráfico 28f) 

apresentou igual frequência para as combinações em que o alvo, em ambas as fontes, é 

“instituição”, independentemente desta. 

 

 

8.3.2 Categorias relativas aos Estados-de-coisa 
 

 

8.3.2.1 Categoria verbal: modo 
 

 

Na perspectiva de Palmer (1986), o modo constitui “a gramaticalização da atitude 

do falante sobre o conteúdo proposicional da mensagem”. Desse modo, “crença na verdade é 

indicativo; julgamento sobre a validade, subjuntivo; desejo de realização, imperativo [...]” 

(HAIMAN, 1995, p. 329).104 

É sabido que o modo verbal mantém uma relação intrínseca com a modalidade, 

sobretudo que a modalidade deôntica se expressa, com maior frequência de uso, em português 

europeu, por verbos auxiliares modais. Daí nossa opção em analisá-los nas formas de 

expressão em que é possível ocorrer.  

Após a rodagem dos dados gerais do discurso midiático, obtivemos a Tabela 28. 

  

                                                 
104 Belief in its truth is indicative; suspended judgment as to its validity, subjunctive; the wish for its realization, 
imperative […]. (HAIMAN, 1995, p. 329 – Tradução nossa). 
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Tabela 28 - Modo verbal no uso dos modalizadores deônticos no discurso midiático 

 
 

Percebemos que essa variável “não se aplica” em 33 casos, dos quais 28 são 

substantivos, 3 são adjetivos sem função predicativa e 2 são advérbios. Ao retirarmos essas 

ocorrências, a predileção pelo modo indicativo se mantém, com 95,4% de uso. Parece que, 

com este modo atrelado à modalidade deôntica, o falante mostra a certeza na desejabilidade 

da ação e não sobre a verdade da proposição, como estabelece Hengeveld (1988)105. Vejamos: 

 

(93) L3: agora estou diariamente na associação e portanto, eh, dei o meu tempo 
livre, eh, à associação... 
L1: para esta causa. 
L3: e, portanto, nós, eh, é como lhe digo, eh, nós não, eh, não forçamos nem 
impomos, eh, qualquer assunto, qualquer caso com os senhores... aos 
médicos, na medida em que achamos que eles... nós temos de trabalhar ao 
lado deles, eh, e... (Rádio – Nós e os Outros – Opinião) 

 

O falante (L3) faz uso de presente do indicativo para conferir um caráter 

atemporal ao seu enunciado, pois ele, como integrante de uma associação, doa seu tempo livre 

a questões de acompanhamento e auxílio dos doentes. Além disso, nesse caso, o presente 

marca a habitualidade na execução da ação (trabalhar) por meio do advérbio diariamente 

usado no turno anterior. 

O imperativo, considerado apenas nos casos em que a modalidade deôntica já se 

apresenta lexical ou gramaticalmente, ocorreu como segunda opção, mas de modo muito sutil 

se o compararmos ao indicativo.  

 

(94) L2: mas é do interesse da portugália ser comprada pelo go... 
L1: não é do... 

                                                 
105 Segundo Hengeveld (1988), a alternância de modo se deve a fatores condicionantes, como a diferença entre 
“de re e de dicto”, a ausência ou presença de comprometimento com a verdade, a interação entre força e 
modalidade. 
 

9 1,7
14 2,6
33 6,2

480 89,6
536 100,0

subjuntivo
imperativo
não se aplica
indicativo

Total

Frequência %
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L2: pelo estado? 
L1: na minha opinião não é, mas, o que não é também do interesse da pga é 
esta continuidade de informação ou de desinformação, que sugere ao mercado 
que existem negociações que não existem, e que as coisas estão em evolução, 
porque neste momento a pga, a portugália está, efectivamente, a negociar, no 
mercado internacional, a sua associação para o futuro. e estamos a discutir 
com as três grandes, eh, associações, eh, internacionais, porque felizmente... 
L2: senhor ribeiro da fonseca, mas deixe-me voltar aqui à questão da tap que 
é, eh, bem, mas se o grupo espírito santo não quer mesmo ter nada a ver com 
uma tap privatizada, então volta a pôr-se aquela dificuldade que é permanecer 
numa companhia, que é a portugália, que tem o seu mercado e tem o seu 
prestígio, mas que é um anão... (Televisão - Dinheiro Vivo – Economia) 

 

O verbo “deixar”, usado no imperativo, em (94), marca a tomada de turno por L2, 

que é o responsável pela condução da entrevista, como vimos no Capítulo 4. Como podemos 

perceber, inicialmente foi feita uma pergunta para L1, que a respondeu ligeiramente e 

introduziu um novo assunto, marcado pelo uso de “mas”, o que prolonga muito o turno de L1. 

Nesse caso, L2 usa o imperativo associado ao verbo permissivo, de modo a estabelecer uma 

relação hierárquica (entrevistador-entrevistado). 

O subjuntivo, que aparece em apenas nove casos, é usado com o valor de 

permissão (7/9), de obrigação (1/9) e proibição (1/9), quando estabelece as condições de 

instauração dos valores, somente em sentenças declarativas, para casos hipotéticos: 

 

(95) L9: mas, quais vão ser as linhas mestras de... do futuro... 
L8: ui! muita... 
L9: da liga dos campeões europeus, por exemplo? 
L8: eh, o que está decidido é que vão ser oito séries de quatro clubes, num 
total de trinta e dois *em que apura os dois primeiros e em que poderá haver 
ainda a possibilidade de o terceiro, portanto... eh, os... os eliminados, 
primeiros dos eliminados possam transferir-se em dezembro para a taça uefa. 
(Rádio – Bola Branca – Desporto) 

 

Em (95), o modal “poder”, usado no presente do subjuntivo, predica sobre a 

possibilidade deôntica de transferência dos primeiros eliminados passarem para a Taça 

UEFA, o que está previsto em regras previamente estabelecidas. Em geral, esse modo aparece 

marcado pela conjunção subordinante “que”, responsável pelo encaixe das sentenças. 

 



194 
 

 
 

 

8.3.2.2  Categoria verbal: tempo/aspecto na manifestação da modalidade deôntica no discurso 
midiático 
 

 
Segundo Palmer (1986), a modalidade parece, às vezes, estar no mesmo sistema 

formal de tempo e aspecto, embora os dois sistemas possam estar estabilizados. Desse modo, 

eles não são completamente independentes, pois existem restrições de um em termos de outro. 

Além disso, é sabido que os tempos verbais colaboram na construção discursiva, servindo, 

inclusive, à marcação de planos em narrativas, ou seja, do foco narrativo.  

Com o propósito de verificar as inter-relações entre modalidade deôntica e 

tempo/aspecto, procedemos à análise das formas gramaticais de marcação desta categoria 

quando associadas aos modais deônticos.  

A Tabela 29 nos mostra a frequência de uso da forma de tempo/aspectos atrelada 

aos modais deônticos. 

 
Tabela 29 - Tempo/aspecto verbal no uso dos modalizadores deônticos no discurso midiático 

 
 

No discurso midiático, vemos que, em 47 casos, a variável tempo/aspecto não se 

aplica, pois são os mesmos 33 casos em que não se aplica o modo verbal e mais os 14 casos 

de imperativo, restando-nos 489 casos de aplicação dessa categoria de análise. Constatamos 

que a forma de tempo presente foi a mais frequente, principalmente quando relacionada à 

fonte “enunciador”, o que ocorreu em 257 casos106, como em (96): 

 
                                                 
106 Esse valor foi obtido a partir do cruzamento entre as variáveis “tempo/aspecto” e “fonte deôntica”. Em 
relação aos 374 casos do tempo presente, as ocorrências estão assim distribuídas: fonte “enunciador” – 257; 
fonte “instituição” – 81; fonte “indivíduo” – 15; fonte “não-especificada” – 11; fonte “inexistente” – 10.   

16 3,0
17 3,2
34 6,3
47 8,8
48 9,0
374 69,8
536 100,0

pretérito perfeito
futuro do pretérito
futuro do presente
não se aplica
pretérito imperfeito
presente

Total

Frequência %
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(96) L4: acho que... acho... acho que s... são tentativas muito meritórias com 
resultados positivos, estão à vista, não há dúvida, eh, e.. .e... acho que... que 
se deve... que se deve fazer experiências piloto, eh, para... a isto tudo, eh, no 
sentido de... de novas estratégias na... na fiscalização da... das nossas estradas. 
(Rádio – Fórum TSF – Opinião) 

 

A fonte “enunciador” (sujeito-falante) marca sua introjeção por meio do predicado 

encaixador epistêmico “achar”, que está associado a uma fonte evidencial subjetiva (eu). Tal 

fonte instaura uma obrigação sem especificar o alvo (agente modal) por meio de um auxiliar 

na forma de tempo presente, de modo a conferir um caráter atemporal à sentença modalizada, 

pois diz respeito a procedimentos técnicos.  

Bybee (1995) explica que, no tempo presente, os modais implicam uma relação 

fechada entre o agente e o predicado principal. Entretanto, essa situação é diferente quando os 

modais estão no passado, pois a relação entre o agente e o predicado principal é muito mais 

tênue. Ela afirma que “os tempos passados de todos os verbos modais se comportam de modo 

similar: eles permitem a interpretação de que a modalidade ainda tem efeito, e a ação 

predicada será realizada se as condições são colocadas.” (p. 507). Para a autora, os modais em 

tempo passado são usados para marcar hipótese, tempo presente e tempo passado. 

No nosso corpus, percebemos que os tempos passados (pretérito perfeito, pretérito 

imperfeito e futuro do pretérito) contabilizam 81 casos, o que representa 16,1% do total 

válido. Para Fleischman (1995), por exemplo, as formas de tempos verbais no passado são 

usadas com várias funções não-temporais, o que significa que eles trabalham de outro modo 

no discurso. Em relação à marcação por tempos no imperfeito, ele serve para expressar 

diversos significados modais, como a falta de crença/ comprometimento do falante com a 

realização de evento, de desejos, intenções do agente; a autenticidade de uma sentença 

discursiva e “canonicidade” de um discurso ou de uma situação comunicativa. 

Conforme a Tabela 29, constatamos que o pretérito imperfeito aparece como a 

segunda opção mais usual, como em (97) e (98). No primeiro caso, o imperfeito se relaciona a 

uma ação passada (ter sido assinalados) e, no segundo caso, a uma ação hipotetizada. 

 

(97) L6: três, três coisinhas só. em primeiro, agradecer ao hernâni ascensão... 
palavras amáveis que me dirigiu... e que eu retribuo inteiramente...(...) // a 
segunda é para discordar dele, quando diz que nós também aqui no quadro, 
no... no (...) vemos aquilo que queremos. em relação a mim quero dizer-lhe 
francamente que não é verdade. fui cinquenta anos jornalista, ap... assinei... 
assinalei muitas vezes penáltis não... perdão, deviam ter sido assinalados, eh, 



196 
 

 
 

em relação aos adversários do benfica, (Televisão – Os Donos da Bola – 
Desporto) 

 

Na maioria dos casos, o pretérito imperfeito ocorre em sentenças declarativas 

sobre a intenção do falante. Isso ocorre quando as ações pretendidas ou supostas como a única 

alternativa tornam-se não-realizadas, como em (97) ou (98). 

Autores107 explicam que o imperfeito, quando associado aos modais, presta-se à 

atenuação de pedidos, por exemplo. Isto significa dizer que a forma verbal vai perdendo seu 

valor de marcação temporal e vai servindo como uma estratégia de polidez, ajudando na 

preservação das faces dos participantes da interação verbal. Para Fleischman (1995), este uso 

opera como uma camuflagem da força ilocucionária do ato de fala.  

 

(98) L3: sim, não podemos dizer que não temos, pelo contrário temos, eh, uma 
*voa relação com eles, só que, eh, nós costumamos dizer a associação e a... e 
a classe médica, eh, traba... devia trabalhar em paralelo, porque... (Rádio - 
Nós e os Outros – Opinião) 

 

Percebemos, em (98), que o falante reformulou seu enunciado ao inserir o 

modalizador deôntico, de modo a expressar sua opinião acerca da relação de trabalho entre 

associação e médicos. O modal “dever”, no imperfeito, marca uma atenuação da obrigação 

instaurada. 

Com relação ao futuro do pretérito (condicional), vemos que ele se manifesta em 

apenas 17 casos, como em (99) e (100): 

 
(99) tenho a promessa da junta autónoma das estradas que para o ano vão repará-

las, de qualquer maneira aquilo que nos faz... imensa falta e aquilo que já 
deveria estar feita, era a a-dez, o prolongamento da crel e também a ic onze, 
que é uma via rápida (Rádio -  Feira Franca – Cultura) 
 
 

(100) por exemplo, penso que portugal deveria estar muito mais atento às culturas, 
eh, que não são propriamente a cultura europeia, eh, eu não estou a rejeitar a 
cultura europeia, não é isso, mas essa já está e impõe-se e a nossa relação com 
a cultura euro (Televisão - Conversas Secretas – Cultura) 
 

Em (99), o futuro do pretérito toma como escopo uma ação cuja execução era para 

ser anterior ao momento da fala, o que deixa claro o não-cumprimento de sua realização, 

                                                 
107 Com base na leitura de Bybee e Fleischman (1995), vemos que autores como Adam (1992), Fleischman 
(1989), Bertinetto (1986) atribuem um caráter de polidez associado aos verbos modais no passado imperfeito. 
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criando o efeito de recriminação em relação ao status quo. No discurso jornalístico, por 

exemplo, esse tempo é usado para reportar uma informação a partir de uma fonte, tendo em 

vista as consequências legais das afirmações, conforme Fleischman (1995). Por seu turno, em 

(100), o uso desse tempo verbal atua numa perspectiva de futuro em relação ao momento da 

fala, o que mostra que o modal está sendo usado de modo também representacional e não 

apenas como estratégia de polidez, funcionando pragmaticamente como um alerta. Entre esses 

dois usos, parece haver uma gradação da intensificação da força (recriminação > alerta), pois, 

em um tempo, o valor recai sobre uma ação passada, enquanto que, no outro, o valor recai 

sobre uma ação que ainda pode ser efetuada posteriormente ao momento da fala.  

Silva-Corvalán (1995) diz que a morfologia desse tempo, em contextos deônticos, 

confere ao enunciado uma fraca assertividade por parte do falante e mitiga a força do ato de 

fala, instaurada pelo valor deôntico. Mas, ao usá-lo, o falante deixa claro que a modalidade 

continua como válida em relação ao momento da fala, numa perspectiva de futuro. Daí 

dizermos que, ao invés de mitigar o valor instaurado, o futuro do pretérito assevera-o mais do 

que o pretérito imperfeito, mas não tanto como o futuro do presente. Além disso, o uso de tal 

tempo serve como um meio de avaliar negativamente a ação transcorrida, ou melhor, mostra o 

desacordo da fonte deôntica com o curso da ação, como em (99) e (100). 

No que tange ao pretérito perfeito, ele apresentou frequência aproximada ao 

tempo anterior, ocorrendo em 16 casos, com auxiliares modais e com verbos, como nos 

mostra a Tabela 30. Vale ressaltar que, com os verbos modais, ele somente ocorreu com o “ter 

que/de”, já que “dever” apresenta irregularidade desse tempo para expressão da modalidade. 

A ocorrência (101) ilustra o tempo em questão no discurso midiático: 

 

(101) L19: eu assisti no huambo. eu tive que fazer cerca de quatrocentos 
quilómetros para ir ver o percy sledge, não é. (Televisão – Acontece –
Cultura) 

 

O falante faz menção a uma obrigação num momento do passado em relação à 

fala. Como a ação é considerada totalmente acabada numa porção de tempo anterior ao da 

enunciação, podemos pressupor que houve a execução da ação por parte do agente modal. 

Interessante é que esse tempo em geral apareceu relacionado à primeira pessoa do singular, ou 

seja, ao falante, pois ele pode assegurar a efetivação da obrigação. 

O futuro do presente, usado em 6,9% dos casos válidos (34/489), parece servir à 

asseveração da força instaurada pelos valores deônticos, mais especificamente com a 
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permissão (55,9%) e a obrigação (29,4%). Em (102), o modal “ter que”, que instaura uma 

obrigação, está associado ao tempo futuro do presente, que serve para enfatizar o valor 

deôntico. Além disso, o falante ressalta o cumprimento de obrigações legais. 

 
(102) L23: em negócios deste tipo eu penso que não valerá a pena mudar a sede da 

empresa, quer dizer, isso constituirá mais um ónus que as pessoas terão que 
f... cumprir as suas obrigações num local diferente do seu local habitual, e 
portanto penso que não (Televisão - Dinheiro Vivo – Economia) 

 
Tendo em vista as considerações feitas sobre o tempo/aspecto verbal e os efeitos 

pragmáticos de mitigação e asseveração do valor deôntico, parece-nos possível “equacionar o 

entrecruzamento”108, como mostra a Figura 21. 

 
Figura 21 - Tempo verbal versus efeitos pragmáticos 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Em mais de 59% dos casos, os tempos passados estão atrelados ao valor de 

obrigação, servindo como elementos de atenuação da força imposta, mas em distintos graus; 

enquanto o futuro do presente serviria como um elemento de asseveração. O presente, por 

                                                 
108 Essa ideia surgiu a partir da leitura de Dall’Aglio-Hattnher (1995).  
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apresentar uma perspectiva atemporal109, seria o ponto neutro, e por isso o mais frequente, em 

todas as formas de expressão, conforme a Tabela 30. 

 
Tabela 30 - Cruzamento “Modo verbal” e “Tempo/aspecto verbal” em relação às “formas de expressão” 

no discurso midiático  

 
 

Em todas as formas de expressão da modalidade deôntica encontrados no discurso 

midiático, há a prevalência do modo indicativo sobre o subjuntivo, o que mostra que o falante 

qualifica seus enunciados deonticamente modalizados como mais assertivos do que ao usar o 

subjuntivo.   

Por fim, poderíamos explicar a elevada frequência de uso do presente, 

principalmente no indicativo, por seu caráter atemporal, não marcando efetivamente a noção 

temporal, já que não se podem estabelecer relações sociais no passado ou no futuro, como 

lembra Verstraete (2001) 110. 

 

 
 
8.4 Integração de componentes: uma proposta tipológica da modalidade deôntica 

 

 

Na tentativa de integrar diversas propostas acerca da modalidade deôntica e tendo 

em vista o que foi discutido com base na fonte deôntica e no alvo deôntico na análise do 

discurso midiático, difundido em português europeu, em dois meios de comunicação, 

apresentamos uma proposta tipológica da modalidade deôntica.  

                                                 
109 Cf. Silva-Corvalán (1995, p. 92). 
110 Para o autor, os modais subjetivos não estão sujeitos à marcação temporal. 
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Quadro 12 - Proposta tipológica da modalidade deôntica 

Tipo de 
modalidade 

deôntica 

Marcação 
linguística da 

fonte 

Fonte 
deôntica 

Alvo deôntico Tipo de uso 
do modal 

Subjetiva Explícita Enunciador 
(falante) 

Enunciador; 
Domínio comum; 
Instituição; 
Indivíduo. 

Performativo 
 Implícita  

Intersubjetiva Explícita Enunciador 
(falante) 

Coenunciador Performativo 
 Implícita  

Não-subjetiva 
(objetiva) 

Explícita Não-
especificado 

Domínio comum; 
Instituição; 
Indivíduo; 
Enunciador. 

Descritivo 
 

Instituição 

Indivíduo 

 Explícita/ 
Implícita 

Enunciador 
(falante) 

Terceiro-ausente Performativo
/ 
Descritivo 

Inerente - Inexistente  Descritivo 

 

No Quadro 12, temos os tipos de modalidade deôntica, tendo em vista os efeitos 

de sub/objetividade111 produzidos na construção discursiva. Essa tipologia toma como base 

não só a fonte deôntica, mas também o alvo deôntico. Assim, quando a fonte deôntica é o 

enunciador (sujeito-falante), temos uma modalidade deôntica subjetiva, exceto quando o alvo 

é um terceiro-ausente, em que a forma de expressão usada para instaurar um valor deôntico é 

um adjetivo em posição predicativa, pois se trata de uma construção impessoal, que visa à 

objetividade. A identificação da fonte em questão pode ou não aparecer marcada 

linguisticamente, o que nos levou à subdivisão em “subjetiva explícita” e “subjetiva 

implícita”, inspirados em Halliday e Matthiessen (2004). No primeiro caso, em geral, 

aparecem elementos linguísticos egodêiticos que introjetam o falante no enunciado, como 

pronomes de primeira pessoa, predicados de estados mentais referentes ao falante (pensar, 

achar), por meio dos quais o falante expressa sua opinião, permitindo uma reação por parte do 

ouvinte. No segundo caso, a fonte é o falante, mas isso não coocorre com o modalizador 

deôntico, seja porque o contexto (situacional ou cotexto) permite ao ouvinte a recuperação 

dessa informação. 

                                                 
111 Segundo Nuyts (2001), a subjetividade seria uma dimensão como uma qualificação evidencial, sendo, 
portanto, superior à modalidade e não somente limitada â modalidade epistêmica, como já havia aplicado Lyons 
(1977). 
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No caso da modalidade intersubjetiva, a fonte é o enunciador, que parece explicita 

ou implicitamente na instauração do valor deôntico, e o alvo é o coenunciador, em contextos 

nos quais o falante realiza ilocuções interrogativas ou imperativas, estabelecendo relações 

hierárquicas com o ouvinte e outorgando-lhe “poder”.  

Na modalidade deôntica objetiva, há três tipos que fazem referência a fontes 

externas ao falante, seja por marcação linguística ou por uso de aspas, marcando que a 

informação não é proveniente dele. Nesses casos, como é próprio de discursos difundidos em 

meios de comunicação de massa, a constituição de várias vozes que, colocadas em cena, 

também isentam o enunciador da responsabilidade pelo que é dito. Em relação ao tipo de 

modalidade “inerente”, teríamos o tipo mais objetivo possível, pois não há uma fonte que 

possa ser recuperada no contexto, pois ela simplesmente inexiste.  

Nos tipos de modalidade em que a fonte é o enunciador, consideramos que o uso 

do modal deôntico se faz de modo performativo; enquanto que, nos casos em que a fonte é 

diferente do enunciador, consideramos o uso dos modais como descritivo, de acordo com a 

definição de Nuyts et al. (2010). Há ainda um caso que consideramos hídrido (performativo-

descritivo), pois, como a fonte é o enunciador, há o estabelecimento da atitude do falante 

(performativo), mas, como o alvo é um terceiro-ausente, em geral, com adjetivos na forma 

impessoal, há uma espécie de menção a um EC de caráter geral (descritivo). 

 

 

8.5 Síntese conclusiva  

 

 

Considerando que, em geral, houve um comportamento praticamente idêntico 

para as subamostras do estudo, realizamos uma análise levando em consideração os possíveis 

condicionamentos do meio de difusão e dos temas, em conjunto, para a construção do que 

denominamos “discurso midiático”, o que nos ajuda a descrever e analisar os meios de 

expressão usados em português (europeu) e a (re)discutir a categoria modalidade. 

Neste capítulo, por fim, sistematizamos as análises de todos os parâmetros 

estabelecidos no capítulo “Metodologia”, de modo a verificar como os níveis (formulação e 

codificação) interagiam, com base no modelo top-down da GDF, a fim de expressar um valor 

deôntico em português, especificamente o europeu. 
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Na primeira seção, dedicada a aspectos pragmático-discursivos, percebemos que o 

meio de difusão se relaciona somente com as formas de expressão, o que significa dizer que o 

componente contextual (situacional) condiciona em parte os meios de expressão. Dos meios 

de difusão do discurso midiático, percebemos que a televisão apresenta maior frequência de 

ocorrência de modais deônticos. No que tange ao tema (conteúdo temático), em “opinião” 

constatamos uma maior frequência de uso dos modalizadores deônticos, e estabelecemos uma 

escala de ocorrência (cultura> desporto> economia> opinião). Essa variável mantém relação 

com todas as outras, exceto com o posicionamento. No nível interpessoal, verificamos que o 

posicionamento não-inclusivo foi predominante, assim como as ilocuções declarativas.       

Na segunda seção, dedicada aos aspectos semânticos, constatamos que a 

obrigação corresponde a mais de 55% das ocorrências. Além disso, a partir das relações entre 

valor deôntico e polaridade, estabelecemos duas escalas que indicam o grau de força 

impositiva da permissão e da proibição, bem como fornecemos um quadro geral em que 

podemos ver as formas em relação ao valor deôntico e à polaridade. Dos subtipos de força, 

constatamos que o “interno” prevalece em relação ao “externo” e que a sugestão é a nuance 

mais usada em relação ao valor de permissão. No tocante à fonte, constamos maior uso do 

tipo “enunciador”, com base na qual estabelecemos uma escala de comprometimento com a 

desejabilidade da ação; enquanto que o alvo “terceiro-ausente” foi sobre quem mais recaíram 

os valores deônticos. A partir dos tipos de alvo, estabelecemos outra escala que diz respeito à 

“ameaça à preservação das faces”. 

Na terceira seção, dedicada aos aspectos morfossintáticos, verificamos que os 

auxiliares modais são os mais frequentes, enquanto que os advérbios quase não se fazem 

presentes. Na relação estabelecida entre modo e tempo/aspecto verbal, percebemos que o 

presente do indicativo é o mais usado. Tomando-lhe como ponto neutro em relação aos efeitos 

de mitigação/asseveração, sugerimos um entrecruzamento entre efeitos pragmáticos e uso de 

tempo verbal associado aos modais deônticos.  

Por fim, tentamos configurar todos esses dados, de modo a levar em consideração 

a fonte, o alvo, o uso que se faz do modal e a marcação linguística (explícita/ implícita), para 

propor uma tipologia para a caracterização da modalidade deôntica. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Tendo em vista que a língua(gem) constitui uma atividade cooperativa regida por 

normas, regras linguísticas e pragmáticas, a análise da categoria Modalidade Deôntica com 

atenção especial às noções de subjetividade e objetividade, vistas como possíveis efeitos de 

sentido na construção discursiva, deu-se a partir de uma abordagem funcionalista, cujo 

interesse primeiro está em saber como os usuários de uma dada língua se comunicam 

efetivamente. Desse ponto de vista, pressupõe-se que os falantes são capazes de adequar-se às 

diversas situações comunicativas, de modo a usar apropriadamente as expressões linguísticas 

de que dispõem no momento da interação verbal. 

Dentre as diversas vertentes funcionalistas, apoiamo-nos na perspectiva de um 

funcionalismo moderado, o da Gramática Discursivo-Funcional, uma vez que, a partir de um 

modelo top-down (descendente), há a proposta de integração entre os diferentes componentes 

(conceitual, contextual, gramatical e de saída) que interagem no momento da formulação e da 

codificação de expressões linguísticas. Além disso, a GDF considera que o processo de 

produção do discurso inicia-se com a intenção comunicativa até chegar à articulação 

(componente fonológico), o que nos foi de muita valia para a descrição e a análise da 

modalidade deôntica em uma língua natural, como é o caso do português europeu. 

Em relação à modalidade deôntica, percebemos que vários estudos a têm 

considerado como atrelada exclusivamente à noção de “objetividade”, em termos de uma 

função estritamente representacional, devido ao fato de os modalizadores deônticos tomarem 

como escopo uma predicação. Além disso, não caberia a ela um caráter “subjetivo”, pois não 

seria possível a aplicação de critérios como a interrogação e a condicionalidade para a 

demonstração da subjetividade da modalidade deôntica, o que é refutado por Verstraete 

(2004). Esse e outros autores têm questionado, recentemente, a ideia de que a subjetividade 

estaria atrelada unicamente à modalidade epistêmica. Nuyts (2001), inclusive, mostra que a 

subjetividade constitui uma dimensão evidencial separada da modalidade epistêmica, o que 

significa dizer que ela poderia atuar em relação à modalidade deôntica. Percebe-se, então, que 

essas noções, ou melhor, os efeitos de sub/objetividade são produtos da integração de outros 

elementos no uso efetivo da língua. Em sendo assim, pareceu-nos pertinente estudar essa 

categoria associada a um dado discurso em que fosse possível avaliar a manifestação desses 

dois efeitos, o que justifica a nossa opção pelo discurso midiático, difundido nas mídias 
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radiofônica e televisiva. Além disso, leituras em áreas como a Análise do Discurso, 

Comunicação Social (rádio, televisão) nos forneceram subsídios para compreender o modo de 

estruturação discursiva dessa área e ajudaram na proposição de alguns parâmetros, tais como 

“fonte” e “alvo”, “tema”, “meio de difusão”, por exemplo. 

Escolhido o tipo de discurso, procedemos à busca por um corpus que 

contemplasse nossos objetivos, arrolados na Introdução desta Tese. Recorremos, então, ao 

Instituto de Linguística Teórica e Computacional (ILTEC), que nos forneceu, em formato txt, 

todos os arquivos de transcrição que compõem o REDIP. Após a leitura de todos os arquivos, 

devido a sua extensão, vimos a necessidade de delimitar a quantidade de palavras, tendo em 

vista trabalhos realizados na Linguística de Corpus, que especificam a quantidade mínima 

com a qual se deve trabalhar a partir do tipo de classes de palavras. Chegamos, então, à 

quantidade de palavras do corpus que utilizamos para a análise dos dados da categoria 

investigada, o qual denominamos “REDIP 2”. Cada uma das ocorrências foi então analisada 

pelos 13 parâmetros estabelecidos na tentativa de responder às questões que nortearam a 

investigação. Tais parâmetros foram agrupados em quatro aspectos, tendo como base a 

proposta da GDF, formulada por Hengeveld e Mackenzie (2008), a saber: (i) os aspectos 

contextuais (meio de difusão e tema), caracterizados no capítulo intitulado “Discurso 

Midiático”; (ii) os aspectos do nível interpessoal (posição do enunciador em relação ao valor 

deôntico e tipo de ilocução); (iii) os aspectos do nível representacional (aspectos semânticos, 

como macrovalor deôntico, polaridade, subtipos de valores deônticos, fonte e alvo deônticos); 

(iv) aspectos morfossintáticos (formas de expressão da modalidade deôntica e formas de 

expressão do modo e do tempo/aspecto verbais), tratados no segundo e no terceiro capítulos. 

Os aspectos do nível fonológico não foram o foco desta investigação, o que explica a ausência 

de parâmetros relacionados a este nível. 

A descrição e a análise dos modalizadores deônticos foram feitas em separado 

para cada mídia, a fim de verificar comportamentos específicos em cada meio, para verificar 

se os efeitos das variáveis são iguais para cada subamostra (GUY; ZILLES, 2007). Em 

seguida, a análise da categoria investigada foi feita em conjunto, ou seja, com as duas mídias, 

a fim de verificar a relação entre modalidade deôntica e as características do discurso 

midiático. Essa análise compõe o capítulo 8 -“Modalidade deôntica no discurso midiático” A 

leitura dos três capítulos de análise permite ao leitor verificar que, apesar de algumas 

diferenças, os dois meios apresentam características semelhantes no que diz respeito ao uso 

dos modais deônticos tendo em vista os aspectos dos níveis estabelecidos a partir da GDF.  
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A descrição, por vezes, exaustiva, e a análise dos dados se fizeram a partir dos 

problemas da investigação que motivaram o desenvolvimento deste trabalho. Assim foi que, 

primeiramente, formulamos um problema central, que diz respeito à relação estabelecida entre 

a modalidade deôntica, a construção discursiva midiática e as noções de subjetividade e 

objetividade, com base nas propostas funcionalistas para essa categoria e nos trabalhos que 

versam sobre a modalidade deôntica. Esse problema central direcionou o estabelecimento de 

oito problemas específicos no intuito de nortear a análise dos dados e a criação de parâmetros 

de análise. 

Sabendo que a modalidade deôntica possui diferentes meios de manifestação a 

depender de cada língua, conforme fizemos saber no Capítulo 3, elaboramos o primeiro 

problema específico: Que meios linguísticos, considerados integradamente quanto aos 

aspectos semânticos e pragmático-discursivos, prestam-se à manifestação da modalidade 

deôntica no português europeu, particularmente, no discurso midiático? 

Diversos trabalhos já tentaram relacionar a categoria modalidade deôntica e a 

construção discursiva, como os desenvolvidos por Leite (2002), Menezes (2006), Pessoa 

(2007), Nogueira (2007), Nogueira e Moreira (2007), e Lopes (2009), que mostravam uma 

predileção por instaurar esta categoria por meio de auxiliares modais em português, na 

variedade do Brasil, ainda que diste em termos percentuais, o que não ocorre em outras 

línguas. Isso nos mostra já certo condicionamento dessas expressões no uso efetivo da língua 

em distintas esferas. Mas, em relação ao português europeu, especificamente o difundido na 

mídia, apresenta as mesmas expressões linguísticas? Constatamos que os auxiliares modais 

foram os meios mais usados para a instauração dos valores deônticos, em mais de 75% dos 

casos, o que mostra que, em português europeu, essa é a forma mais usual, já que são itens 

gramaticalizados ou em processo de gramaticalização. Em relação aos meios de expressão 

considerados em correlação com os aspectos semânticos e pragmático-discursivos no discurso 

midiático, os auxiliares modais expressam todos macrovalores nos dois meios de difusão 

analisados. Entretanto, no caso da proibição direta, ou seja, com polaridade positiva, usa-se, 

predominantemente, “verbos plenos”. Dentre os auxiliares, parece haver uma 

“especialização”, pois o verbo “dever” é o único usado para manifestar uma proibição, em 

que o que se nega é o predicado e não a modalidade (obrigação de não atuar); enquanto que o 

“poder” é o único usado para manifestar uma proibição, em que o que se nega é a modalidade 

(negação da permissão). O “ter que/de” parece especializar-se na expressão da negação da 

obrigação, para indicar uma permissão indireta, enquanto o “poder” é o único que expressa 
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uma permissão (com polaridade positiva). Em relação à obrigação, pudemos perceber uma 

gradação de mitigação da força no uso dos seguintes auxiliares: ter que/de > dever > haver > 

precisar, dos quais o mais frequente foi o primeiro112. 

Ainda correlacionado os aspectos morfossintáticos e os semânticos, no que tange 

à relação entre fonte, alvo e forma de expressão, verificamos uma associação entre esses 

elementos, de modo que é possível dizer que a escolha por determinada forma se associa, 

conjuntamente, ao tipo de fonte e de alvo deônticos. Desse modo, o uso de auxiliares modais 

tende a associar-se a fonte “enunciador” e o alvo “instituição. Assim também as outras formas 

de expressão estão associadas a um par (fonte - alvo), como vimos no Capítulo 8.  

Indagamos também sobre o tipo de relação existente entre fonte, alvo e valor 

deôntico na construção do discurso midiático. Depreendemos que os valores deônticos 

também mantém estreita relação com o tipo do par (fonte - alvo). Assim, o valor de obrigação 

ocorre mais se associado com a fonte “enunciador” e o alvo “terceiro-ausente”; o valor de 

permissão ocorre mais se associado com a fonte “enunciador” e o alvo “coenunciador”; e o 

valor de proibição, com a fonte “enunciador” e o alvo “domínio-comum”. Como percebemos, 

ainda que a fonte seja a mesma, houve alternância do alvo, o que condiciona o tipo de valor 

instaurado. Aliás, a fonte “enunciador” foi a mais recorrente no corpus analisado, ocorrendo 

em mais de 68% dos 536 casos, o que marca um alto grau de introjeção do falante na 

modalização do enunciado, seja por meio de elementos linguísticos egodêiticos (marcas 

explícitas) seja pela recorrência ao contexto (cotexto ou situacional), quando se percebe que a 

modalização parte do falante (implícita), o que já nos remete ao questionamento sobre os 

expedientes linguísticos e/ou contextuais que marcam a subjetividade do falante na 

manifestação da modalidade deôntica. O tipo de fonte também pode ser visto como uma 

escolha do falante de modo a marcar mais ou menos seu “comprometimento com a 

desejabilidade da ação, o que foi visto de modo escalar. Em relação ao alvo deôntico, o tipo 

“terceiro-ausente” foi o mais frequente no discurso midiático, perfazendo 24,4% das 

ocorrências, percentual próximo ao do tipo “instituição”, que foi de 23,1%. Isso mostra que o 

falante seleciona o alvo, tendo em vista o seu grau de especificação, o que pode ser feito de 

modo escalar também, conforme propusemos no Capítulo 8. 

Foi, portanto, a partir dessas relações (fonte - alvo) e do tipo de introjeção do 

falante no enunciado por ele produzido, que propusemos uma tipologia para a categoria em 

questão, tendo em vista não apenas as marcas linguísticas, mas as relações entre fonte e alvo e 

                                                 
112 Essa relação pode ser vista na seção 8.1.2. 
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o tipo de marcação linguística da sub/objetividade, o que está relacionado ao tipo de uso do 

modal, na perspectiva de Nuyts et al. (2010).  

A proposta tipológica que fizemos coloca em evidência a modalidade deôntica 

subjetiva, que tem como fonte deôntica o próprio falante, tido como enunciador, e a 

modalidade intersubjetiva, flagrada somente quando correlacionamos o tipo de ilocução 

associado ao modalizador deôntico, à fonte deôntica e ao alvo deôntico. Nas ilocuções 

interrogativas e imperativas, por exemplo, isto está bem marcado, pois ora é conferido ao 

outro o “poder” de instaurar um determinado valor deôntico ora o falante confere a si mesmo 

esse “poder”. Em ambas as situações, há o estabelecimento de relações assimétricas entre os 

participantes da interação verbal. Com relação à associação do escopo do modalizador 

deôntico ou da camada de atuação da modalidade deôntica, vimos, em dois casos específicos, 

que um modal deôntico pode ter como escopo um termo, no caso do advérbio, ou tomar como 

escopo outro auxiliar modal ao nível da predicação, o que mostra que o primeiro elemento 

modal estaria vinculado ao nível interpessoal, de modo a marcar a subjetividade. 

Outro problema específico indagava sobre a contribuição do papel da inclusão ou 

da não-inclusão do falante/enunciador para a construção discursiva. No que diz respeito ao 

posicionamento, percebemos que o posicionamento não-inclusivo predominou no corpus 

REDIP2. Podemos dizer que o tipo de posicionamento colabora na construção discursiva, 

pois, ao relacionar-se com o subtipo de valor deôntico, percebemos o seguinte 

condicionamento: quando o subtipo de valor deôntico é interno, o posicionamento tende a ser 

mais inclusivo; enquanto há um equilíbrio entre os tipos de força quando o posicionamento é 

não-inclusivo. O tipo de posicionamento também apresenta forte associação com o tipo de 

ilocução. Assim, as ilocuções declarativas tendem a aparecer mais com um posicionamento 

não-inclusivo; enquanto que as exortativas tendem a aparecer com um posicionamento 

inclusivo. Isto pode relacionar-se a uma espécie de preocupação com a preservação das faces 

dos falantes. 

Essas relações de ordem pragmático-discursivas também foram percebidas ao 

relacionarem-se as categorias gramaticais relativas aos ECs e os macrovalores, de modo que 

pudemos propor um entrecruzamento entre “tempo/aspecto” e mitigação/asseveração da força 

ilocucionária instaurada pelo valor modal, de modo a termos um continuum no uso dessas 

formas temporais. O presente do indicativo foi a forma que se fez mais frequente no discurso 

midiático em geral, e em cada meio, separadamente, indicando um comportamento “padrão” 

quando se trabalha com este tipo de discurso. Lembramos, inclusive, que o uso do presente do 
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indicativo aparece como recomendação em manuais da área. Os enunciados deonticamente 

modalizados com o presente constituem uma espécie de “ponto neutro” em relação aos efeitos 

pragmáticos de asseveração e atenuação da força ilocucionária. O pretérito imperfeito 

constituiu o segundo tempo mais frequente no corpus e serviu como um meio de mitigar a 

força imposta pelos modais deônticos, o que parece indicar uma estratégia de polidez ou de 

preservação das faces. O futuro do presente, por seu turno, assevera a força imposta pelos 

modais. Esse tempo/aspecto estaria do ponto mais alto da escala que estabelecemos.  

Um último problema estava relacionado à interação entre os componentes. 

Constatamos que os modalizadores deônticos se fazem mais presentes na mídia televisiva do 

que na mídia radiofônica, perfazendo 56,2% do total. Percebemos ainda que somente as 

formas de expressão sofrem algum condicionamento do meio de difusão (componente 

contextual 1). No que tange ao tipo de tema que favorece o uso de modais deônticos, vimos 

que há uma tendência de maior uso desses modais quando o tema é opinião, o que se deve à 

própria natureza do tema. Foi em relação a este tema que estabelecemos o favorecimento dos 

demais elementos, conforme podemos ver na seção 8.1.1. Esse outro componente contextual 

influi diretamente no tipo de ilocução, no tipo de força que motiva a instauração dos valores, 

no tipo de alvo e de fonte deônticos, e nas formas de expressão. As formas de expressão 

sofrem maior influência do meio de difusão do que do tema do programa. Isso mostra também 

um condicionamento de elementos externos ao Componente Gramatical no componente do 

nível morfossintático. As formas de expressão também recebem um condicionamento do nível 

representacional, quando da instauração do tipo de valor deôntico, alvo e fonte, como 

pressupõe o modelo top down da GDF. 

Vale ressaltar que um possível alinhamento entre os níveis, com base em estudos 

translinguísticos, poderia ser feito para o caso da modalidade deôntica de modo a contribuir 

com o amadurecimento da teoria da GDF. Convém observar, todavia, que as possibilidades de 

formalização teórica que poderiam ser consideradas a respeito do alinhamento entre os grupos 

de parâmetros relacionados a cada um dos níveis ficarão para uma pesquisa posterior a esta, 

em que a ênfase foi a descrição e a análise dos dados o mais próximas possível do contexto de 

uso das expressões modalizadoras deônticas. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO EM 
PORTUGUAL USADAS DO CORPUS REDIP 

 

1. RTP2 (Rádio e Televisão de Portugal): 

Empresa pública de rádio e televisão que atua como o segundo canal em Portugal. 

Ela é complementar a RTP1. 

2. TSF (Telefonia Sem Fio – designação primordial de rádio): 

Rádio portuguesa, classificada como regional, mas que cobre o Norte e o Centro 

do país, além de deter algumas rádios do Sul. A rádio caracteriza-se por ser mais de cunho 

informativo.  

3. SIC (Sociedade Independente de Comunicação): 

Primeira estação televisiva independente e comercial em Portugal, constituída em 

1992. Os prinicipais programas versam sobre informação, entretenimento, documentários, 

etc., falados em português. 

4. Rádio Renascença: 

Cadeia de rádio portuguesa de inspiração católica, que nunca chegou a ser 

nacionalizada. Ao que parece um dos principais programas versa sobre esporte. 
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ANEXOS 

ANEXO A – CORPUS REDIP  

Nome do Programa  Estação  Meio  Tema  Palavras 

Noticiário  RDP  Radio  Economia  248  

Noticiário  RDP  Radio  Economia  880  

Noticiário  RDP  Radio  Economia  363  

Jornal  RDP  Radio  Actualidade 1,853  

Edição Especial Economia  RDP  Radio  Economia  2,904  

Noticiário  RDP  Radio  Economia  399  

Noticiário  RDP  Radio  Economia  780  

Noticiário  RDP  Radio  Economia  2,788  

Noticiário  RDP  Radio  Economia  933  

Noticiário  RDP  Radio  Economia  396  

Noticiário  RDP  Radio  Economia  699  

Noticiário  RDP  Radio  Economia  320  

Nós e os Outros  RDP  Radio  Opinião  9,054  

Fórum TSF  TSF  Radio  Opinião  9,253  

Noticiário  RDP  Radio  Actualidade 2,423  

Edição Especial José Saramago  RDP  Radio  Actualidade 6,867  

Emissão Especial  RDP  Radio  Economia  2,554  

Edição Especial no Estuário do 
Sado  RDP  Radio  Actualidade 1,177  

Palco TSF  TSF  Radio  Cultura  2,418  

Debate sobre o referendo sobre a 
Regionalização  RDP  Radio  Actualidade 3,644  

Bola Branca  Rádio 
Renascença  Radio  Desporto  9,198  

Outro Sentido  RDP  Radio  Ciência  9,600  

Edição Especial Ciência  RDP  Radio  Ciência  6,531  

Expo 98, 98 Mares  RDP  Radio  Ciência  1,816  

Jornal TSF  TSF  Radio  Actualidade 3,117  

Tardes de Telefonia  RDP  Radio  Cultura  7,587  

Feira Franca  RDP  Radio  Cultura  7,650  

Livre e Directo  RDP  Radio  Desporto  9,101  
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Opinião Económica  TSF  Radio  Economia  1,389  

Emissão Especial Cimeira Ibero-
Americana  RDP  Radio  Economia  3,404  

Dinheiro Vivo  RTP2  Televisão Economia  18,053  

Casos de Polícia  SIC  Televisão Opinião  9,245  

Maria Elisa  RTP1  Televisão Opinião  9,350  

Jornal da Noite  SIC  Televisão Actualidade 9,206  

Telejornal  RTP  Televisão Actualidade 9,472  

2001  RTP2  Televisão Ciência  18,264  

Conversas Secretas  SIC  Televisão Cultura  9,472  

Acontece  RTP2  Televisão Cultura  9,050  

Os Donos da Bola  SIC  Televisão Desporto  9,212  

Jogo Falado  RTP2  Televisão Desporto  9,219 
 

 
  



220 
 

 
 

ANEXO B – CONVENÇÕES DE TRANCRIÇÃO DO REDIP 

 

 
Fonte: Ramilo e Freitas (2002) 
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ANEXO C – DADOS REFERENTE AO CRUZAMENTO ENTRE “FONTE”, “ALVO” 
E “VALOR DEÔNTICO”113 

 

                                                 
113 Valor do teste para a obrigação foi de 0,203; para a permissão foi de 0,000, e para proibição foi de 0,80. 

3 62 18 3 3 89

3,4% 69,7% 20,2% 3,4% 3,4% 100,0%

20,0% 29,0% 35,3% 33,3% 30,0% 29,8%

33 1 2 36

91,7% 2,8% 5,6% 100,0%

15,4% 2,0% 20,0% 12,0%

1 29 6 2 3 41

2,4% 70,7% 14,6% 4,9% 7,3% 100,0%

6,7% 13,6% 11,8% 22,2% 30,0% 13,7%

3 3

100,0% 100,0%

1,4% 1,0%

6 59 13 2 2 82

7,3% 72,0% 15,9% 2,4% 2,4% 100,0%

40,0% 27,6% 25,5% 22,2% 20,0% 27,4%

5 28 13 2 48

10,4% 58,3% 27,1% 4,2% 100,0%

33,3% 13,1% 25,5% 22,2% 16,1%

15 214 51 9 10 299

5,0% 71,6% 17,1% 3,0% 3,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 12 22

45,5% 54,5% 100,0%

10,0% 31,6% 14,5%

18 2 20

90,0% 10,0% 100,0%

18,0% 5,3% 13,2%

14 8 1 9 32

43,8% 25,0% 3,1% 28,1% 100,0%

14,0% 21,1% 25,0%

9,2% 5,3% ,7%

26 1 27

96,3% 3,7% 100,0%

26,0% 2,6% 17,8%

1 15 6 1 23

4,3% 65,2% 26,1% 4,3% 100,0%

100,0% 15,0% 15,8% 25,0% 15,1%

17 9 2 28

60,7% 32,1% 7,1% 100,0%

17,0% 23,7% 50,0% 18,4%

1 100 38 4 9 152

,7% 65,8% 25,0% 2,6% 5,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11 6 3 20

55,0% 30,0% 15,0% 100,0%

21,6% 28,6% 27,3% 23,5%

11 2 13

84,6% 15,4% 100,0%

21,6% 18,2% 15,3%

2,4%

12 4 3 19

63,2% 21,1% 15,8% 100,0%

23,5% 19,0% 27,3% 22,4%

1 1

100,0% 100,0%

9,1% 1,2%

1,2%

13 4 1 1 19

68,4% 21,1% 5,3% 5,3% 100,0%

25,5% 19,0% 9,1% 50,0% 22,4%

4 7 1 1 13

30,8% 53,8% 7,7% 7,7% 100,0%

7,8% 33,3% 9,1% 50,0% 15,3%

51 21 11 2 85

60,0% 24,7% 12,9% 2,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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