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RESUMO 

 

ALVES WIEDEMER, D. A modalidade deôntica em construções completivas subjetivas 

com ser+nome. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem). Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2019, 100 páginas. 

 

 

Esta dissertação tem por objetivo a análise dos graus de modalidade deôntica, presentes na 

oração matriz constituída de verbo ser + predicativo (preciso, necessário, obrigatório) nas 

construções completivas subjetivas. A modalidade, no geral, deriva da função interpessoal da 

linguagem (HALLIDAY, 1970), além disso, é definida como modo pelo qual o significado de 

uma frase é qualificado de forma a refletir o julgamento do falante sobre a probabilidade de ser 

verdadeira a proposição por ele expressa (QUIRK, 1985). A modalidade deôntica se encontra 

no domínio da conduta e do dever e está relacionada aos valores de obrigação e permissão. Os 

valores de obrigação, interesse de nosso trabalho, podem variar entre: (i) moral, interna e ditada 

pela consciência; (ii) material, externa, ditada por imposição de circunstâncias (ALMEIDA, 

1980, NEVES, 1996, 2010); ou, ainda, (iii) de necessidade (ALMEIDA, 1980, 

GUIRALDELLI; SANTOS, 2010; ALVES WIEDEMER, 2016). Temos como objetivo avaliar 

os graus de modalidade deôntica e sua relação com os tipos semânticos verbais da oração 

completiva subjetiva, além disso, verificamos também o processo de perspectivação conceptual 

presente na construção impessoal. Para compor o corpus de análise, foram coletados dados de 

discursos e debates feitos por deputados na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro) durante o ano de 2017. A escolha deve-se ao forte teor argumentativo, pois propiciam 

a busca pelo convencimento do outro sobre alguma ideia, desta forma, há a tentativa de 

influenciá-lo e transformar seus valores, seja refutando, seja atestando uma posição 

(BRÄKLING, 2000). A análise se apoia nos pressupostos teóricos do Funcionalismo e da 

Linguística Cognitiva (SILVA, 1997, 2001, ACHARD, 1998, LANGACKER, 1990, 

TRAUGOTT, 2010, VESTERINEN, 2006, 2012, entre outros). Pudemos comprovar que há 

preferência de uso do predicativo preciso, seguido do necessário e nenhuma ocorrência de 

obrigatório. Há também maior número de ocorrências da obrigação material, seguido de 

necessidade e menor uso de obrigação interna. Verificamos também que os graus de 

subjetividade variam de acordo com o modo verbal e com o preenchimento do sujeito da oração 

completiva.  

 

Palavras-chave: modalidade deôntica; funcionalismo; semântica; sintaxe; cognição.  
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ABSTRACT 

 

ALVES WIEDEMER, D. The deontic modality in subjective completive constructions with 

ser + name. Dissertation (Master in Language Studies). Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2019, 103 pages. 

 

This master’s thesis aims to analyze the degrees of deontic modality, present in the sentence 

matrix consisting of the verb ser + predicative (preciso, necessário, obrigatório) in subjective 

completive constructs. The modality, in general, derives from the interpersonal function of 

language (HALLIDAY, 1970), moreover, it is defined as the way in which the meaning of a 

sentence is qualified to reflect the judgment of the speaker on the probability of being true the 

proposition which he expresses (Quirk, 1985). The deontic modality is in the domain of conduct 

and duty and is related to the values of obligation and permission. The values of obligation, 

which are of interest of our work, can vary between: (i) moral, internal and dictated by the 

conscience; (ii) material, external, dictated by imposition of circumstances (ALMEIDA, 1980, 

NEVES, 1996, 2010); or (iii) of necessity (ALMEIDA, 1980, GUIRALDELLI; SANTOS, 

2010; ALVES WIEDEMER, 2016). We aim to evaluate the degrees of deontic modality and its 

relation to the verbal semantic types of subjective completive sentence, in addition, we also 

verify the conceptual perspective process present in the impersonal construction. In order to 

compose the corpus of analysis, data were collected from speeches and debates made by 

deputies in the Alerj (Legislative Assembly of the State of Rio de Janeiro) during the year 2017. 

The choice is due to the strong argumentative content, as it promotes the search for convincing 

the other about some idea, in this way, there is the attempt to influence other people and to 

transform their values, either refuting or attesting a position (BRÄKLING, 2000). The analysis 

is based on the theoretical assumptions of Functionalism and Cognitive Linguistics (SILVA, 

1997, 2001, ACHARD, 1998, LANGACKER, 1990, TRAUGOTT, 2010, VESTERINEN, 

2006, 2012, among others). We could verify that there is preference of use of the predicative 

preciso, followed of necessário and no occurrence of obrigatório. There is also a greater 

number of occurrences of the material obligation, followed by necessity and less use of internal 

obligation. We also verify that the degrees of subjectivity vary according to the verbal mood 

and the filling of the subject of the completive sentence. 

Keywords: deontic modality; functionalism; semantics; syntax; cognition.  
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INTRODUÇÃO 

Nesta dissertação pretendemos investigar a construção subjetiva deôntica, formalmente 

composta por [oração matriz[verbo ser + predicativopreciso/necessário/obrigatório] [oração 

completiva subjetiva]], funcionalmente composta por [atitude do falante modalizadora obrigação 

interna/obrigação externa/ necessidade [evento]], que representa uma estrutura linguística 

relacionada à modalidade deôntica, que se encontra no eixo da conduta e expressa os valores 

(graus) de obrigação, podendo ser moral, interna e ditada pela consciência ou obrigação 

material, externa, social e ditada pelas circunstâncias e necessidade (ALMEIDA, 1980, 

NEVES, 1996, 2010, ALVES WIEDEMER, 2016). Em (01) e (02) oferecemos dois exemplos 

dessa construção: 

(01)  Sr. Presidente, antes de mais nada, dever-se-ia respeitar um dos preceitos fundamentais que 

balizam a educação nacional, qual seja, a gestão democrática, a Constituição, a LDB e o Plano 

Nacional de Educação está sendo vilipendiado. Dizem que a reforma na educação tem que ser feita 

com base em consulta direta com a comunidade. 

Esta Assembleia Legislativa votou uma Lei que determina a escolha direta de diretores mediante 

consulta à comunidade. Não é verdade? Garantimos isso novamente ao Estado do Rio de Janeiro e, no 

entanto, o Governo Federal faz uma reforma do Ensino Médio de uma hora para outra, de maneira 

absolutamente autoritária. 

É bom lembrar que essa reforma, de maneira hipócrita e demagógica – vou concluir –, fala que é 

preciso progressivamente fazer com que o Ensino Médio seja oferecido com base em educação 

integral. Ora, ninguém aqui desconhece, Deputada Fatinha, seja em Caxias, em Jacarepaguá, em 

Niterói, onde quer que seja, em São Paulo, no Paraná, que qualquer modalidade ou etapa de educação 

oferecida em tempo integral requer muito mais investimentos, é claro que é mais cara. 

[09 de março de 2017 – Discurso]1 
 

(02) O Poder Executivo terá o prazo de seis meses, prorrogável por igual período, para a 

contratação de instituições financeiras federais responsáveis pela avaliação e estruturação da 

operação de alienação das ações de que trata o Artigo 1º, devendo apresentar idêntico prazo para 

apresentação de modelo que assegure o controle de produção, tratamento e captação de água potável 

para o Estado do Rio de Janeiro. ” 

Esta Emenda dá uma alteração com relação ao período de modelagem da aplicabilidade da lei, com 

relação à Cedae. 

Nós precisamos de um espaço de seis meses para modelagem, porque é uma questão que gera muita 

cautela, coisas minuciosas para cálculo, ativo, passivo, expansão de rede, garantias fiscais, garantias 

de tarifas sociais, e é necessário que se dê o mesmo espaço para a contratação de instituições 

financeiras para o empréstimo, dando o mesmo período para a modelagem da empresa, protegendo, 

assim, minuciosamente, os interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro, dos funcionários, do quadro 

funcional da Cedae, garantindo o bem social para que seja realmente tratada com muita 

responsabilidade. 

Sr. Presidente, é o que tenho a falar neste momento. 

[21 de fevereiro de 2017 - ORDEM DO DIA - Projeto De Lei 2345/2017 - Mensagem 03/2017]2 

                                                           
1http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/16ff60e9c3f45730832580de00

711166?OpenDocument 
2http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/5338a42b842e87fc832580ce00

6cc052?OpenDocument 



13 
 

Tal construção, exemplificada em (01) e (02), a chamada oração subordinada 

substantiva, como é usualmente denominada pela tradição gramatical (BECHARA, 2009, 

CUNHA e CINTRA, 2001, ROCHA LIMA, 2011), exerce a função de um substantivo em 

forma de oração e ocupa categorias próprias dele, como sujeito (objeto de nossa pesquisa), 

objeto etc. As orações são, geralmente, introduzidas por uma conjunção integrante e, em casos 

de omissão da conjunção, tem-se o que chamam de processo de redução. Na redução, o verbo 

da subordinada assume uma forma nominal e vem em uma de suas três formas: infinitivo, 

gerúndio ou particípio. Como se observa, a visão normativa privilegia apenas o polo da forma, 

pois considera as propriedades morfossintáticas, então pretende-se mostrar que há uma  lacuna 

em aberto no campo de investigação das orações subordinadas. 

Uma análise e uma descrição que estejam centradas também na semântica e pragmática 

seriam muito mais úteis e explicativas, pois deve-se observar o polo da função. Desta forma, 

em nossa pesquisa, adotamos uma perspectiva funcionalista (por exemplo, LEHMANN, 1988, 

HOPPER e TRAUGOTT, 2003, HALLIDAY, 1985, MATTHIESSEN e THOMPSON, 1988 

etc.), ou seja, privilegiamos a função da estrutura, considerando também sua forma, logo 

visamos a análise com base na conexão de orações, a fim de observar quais são as motivações 

que levam o falante a usar determinadas estruturas linguísticas. Assim na visão funcionalista, a 

competência comunicativa é o objeto de estudo, ou seja, procura-se observar como os seres 

humanos utilizam a linguagem de modo comunicativamente eficiente. Além disso, a partir da 

descrição e análise de expressões linguísticas efetivamente realizadas, busca-se responder à 

função primária da linguagem: a construção do significado. 

A ideia que está subjacente a esse conceito, a construção do significado, é que os 

significados gramaticais se organizam em domínios que têm certa coerência funcional, que são 

subordinados às funções mais gerais da linguagem humana, a cognição e comunicação. Um 

desses domínios apontados é o da ilocução e da modalidade (GIVÓN, 1993). 

Sabe-se que, na literatura funcionalista, os processos de articulação de orações são 

usualmente vistos a partir de graus de dependência (conforme HAIMAN; THOMPSON, 1988, 

LEHMANN, 1988). De acordo com Hopper e Traugott (1997), em todas as línguas, há 

mecanismos de interligação de cláusulas, ou períodos compostos. Para os autores, os períodos 

compostos podem ser simplificados por meio de um continuum com, pelo menos, três pontos 

de aglomeração (parataxe, hipotaxe e subordinação). 

Baseando-nos nos mecanismos de interligação de cláusulas, então, preferimos observar 

as orações subordinadas pelos níveis de integração oracional, em que as orações são dispostas 
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em um continuum de mais ou menos encaixamento. A parataxe (coordenação) é caracterizada 

por uma independência relativa, em que o vínculo semântico é expresso pela conjunção, ou 

seja, não há um encaixamento de uma oração dentro da outra. A hipotaxe é caracterizada pela 

interdependência entre as orações, que são definidas como núcleo e margem. Já as completivas 

(ou encaixadas) são caracterizadas pela total dependência entre as orações matriz e encaixada, 

em que se tem o encaixamento de uma oração como constituinte de uma oração matriz, havendo 

soldadura (DECAT, 2014). Em níveis de integração oracional, então, as orações completivas 

estão muito mais dependentes, tanto sintaticamente quanto semanticamente, do que orações no 

nível da parataxe e hipotaxe, por exemplo. 

Após observarmos a forma, é importante vermos a função que a estrutura desempenha 

e, em nosso trabalho, nos dedicamos a analisar a modalidade expressa pela oração matriz. A 

modalidade é o modo pelo qual o significado de uma frase é qualificado de forma a refletir o 

julgamento do falante. Nosso objeto de pesquisa, como já dito, são orações completivas 

subjetivas que têm valor modal deôntico, ou seja, são orações que marcam, além da obrigação, 

subjetividade em relação ao outro. Definimos, assim, como objetivo geral de pesquisa que, ao 

observarmos os diferentes usos dos graus de modalidade, isso implica analisarmos como o 

falante emprega esse recurso para marcar a impessoalidade em seu discurso, a fim de se 

distanciar, para não se comprometer com as informações veiculadas (NEVES, 1996 , DIAS, 

2013), seja, por um lado, em caráter predominantemente obrigatório, e, por outro lado, 

predominantemente necessário.  

Os graus de modalidade são selecionados pelo falante em consonância com o entorno 

discursivo e também pelo tipo do verbo da oração completiva subjetiva. Usamos as 

classificações presentes em Halliday (1985), que divide os verbos, chamados de processos, em: 

materiais, mentais, verbais, relacionais, existenciais e comportamentais.  

Como tratamos de subjetividade, é relevante analisarmos também o processo de 

perspectivação conceptual (VESTERINEN, 2006, 2012) expressa na modalidade deôntica e sua 

manifestação através do matiz semântico impessoal atribuído à oração matriz, alçada pelo 

falante à posição inicial (TRAUGOTT, 2010). Para isso, recorremos aos pressupostos da 

Semântica Cognitiva que nos mostra que a perspectiva é o modo como falante vê determinada 

situação e isso inclui categorias como Ponto de vista, Escopo, Dêixis, por exemplo, e 

Objetividade e Subjetividade. A objetividade e subjetividade é entendida por Langacker (1987) 

como um arranjo de visão entre o observador (conceptualizador ou locutor) e a entidade que é 

observada, ou seja, é a maneira que o falante tem de se inserir ou se ocultar do discurso. O 
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arranjo de visão inclui a oposição Trajetor/Marco ou Figura e Fundo que são um tipo de 

proeminência que ocorre nas categorias relacionais: um dos participantes é tomado como a 

entidade que está a ser avaliada, sendo assim a Figura (Trajetor) ou o participante focal 

primário, enquanto o outro participante é considerado como o participante focal secundário, 

o Fundo (Marco). Nesse caso, o falante usa recursos como verbo da oração completiva no 

infinitivo ou ainda opta por preencher o sujeito ou não desse verbo (VESTERINEN, 2006).  A 

partir dessa breve revisão, elaboramos algumas hipóteses norteadoras de nossa pesquisa: (i) A 

posição inicial da matriz marca maior atitude do falante, ao impor a obrigação inicialmente; (ii)  

A impessoalização  é feita pelo uso da construção com verbo ser na 3ª pessoa do singular em 

contraste ao entorno discursivo, que vem, geralmente, com marcas de 1ª pessoa 

(singular/plural); (iii Os graus de obrigação (externa ou interna) e necessidade são variáveis de 

acordo com o tipo semântico do verbo da oração completiva subjetiva; (iv) A maneira como o 

falante seleciona o modo verbal e o preenchimento do sujeito da completiva subjetiva 

influenciam diretamente o processo de perspectivação conceptual do texto. 

Para atender às hipóteses formuladas, nosso trabalho tem a seguinte disposição: no 

primeiro capítulo, dispomos os pressupostos teóricos, que estão divididos em quatro subseções; 

a primeira trata dos pressupostos funcionalistas e cognitivistas, assim como falamos sobre a 

junção das duas teorias. 

A segunda subseção trata da conexão de orações e o processo de encaixamento. A partir 

da revisão das definições fornecidas por autores tanto tradicionais quanto funcionalistas, 

realçamos a definição da oração subordinada e da construção completiva subjetiva. Esta 

subseção também foi dividida em outras duas, nas quais abordamos a oração matriz e a 

completiva subjetiva separadamente. Na parte sobre a oração matriz, dissertamos sobre a forma 

e a função da construção e como a posição da oração marca maior modalização e subjetividade. 

E sobre a completiva subjetiva também discorremos sobre a forma e função, detalhando a 

diferença dos usos de infinitivo e subjuntivo, após, explicamos os tipos semânticos verbais a 

partir dos pressupostos de Halliday (1985). Essas definições nos ajudaram a visualizar se 

haveria uma relação entre a semântica do verbo e o grau de modalidade expressa pelo 

predicativo. 

A terceira subseção trata da modalidade deôntica, tema deste trabalho, a partir dos 

autores Lyons (1977), Neves (1996, 2010), Castilho (2010), entre outros. Apresentamos, 

inicialmente, as definições de modalidade e focalizamos na modalidade deôntica com base em 

sua organização por graus que variam entre: obrigação interna, obrigação externa e necessidade. 
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Na quarta subseção, articulamos as definições de perspectivação conceptual 

(subjetividade), apresentadas por diferentes autores (SILVA, 1997, SILVA e BATORÉO, 2010, 

CROFT, 2012, GONÇALVES-SEGUNDO, 2017, GEERAERTS, 2006; entre outros). Essa 

seção foi dividida em outra: (i) os graus de subjetividade; assim poderemos explicar quais são 

as motivações que levam o falante a usar infinitivo ou subjuntivo, por exemplo, e (ii) a maneira 

como se realiza o processo de perspectivação conceptual, na análise do par Trajetor/Marco 

(VESTERINEN, 2006). 

No segundo capítulo, apontamos a metodologia utilizada no desenvolvimento deste 

trabalho, como a coleta de dados e a forma de análise. 

No terceiro capítulo, apresentamos os resultados da análise empreendida, qualitativa e 

quantitativa, com a finalidade de validar nossos objetivos. A análise foi dividida em três partes, 

primeiramente fizemos um panorama de usos predicativos deônticos, onde expomos a 

quantidade de ocorrências selecionadas no corpus analisado, e oferecemos uma sistematicidade 

de usos dos valores deônticos, o que nos permitiu constatar qual grau de modalidade deôntica 

é predominante. A segunda parte  nos mostra a correlação entre os tipos semânticos de verbos 

recorrentes na oração completiva e o valor modal expresso na oração matriz. Além disso, 

embasamos nossa análise com exemplos, de todos os graus, para que o leitor tenha uma melhor 

visualização da análise exposta. A terceira parte, que aborda somente a oração completiva, ficou 

subdividida em três, então abordamos o modo verbal e o preenchimento do sujeito e sua relação 

com a perspectivação conceptual presente nas construções, verificando se há predominância do 

distanciamento dado pelo falante ou não (graus de subjetividade) em relação ao entorno 

argumentativo. Após, abordamos os casos atípicos em que houve voz passiva (sintética e 

analítica), os casos com se (indeterminador de sujeito) e, por fim, analisamos as ocorrências 

com os existenciais haver e ter. 

Finalmente, têm-se as considerações finais, em que fazemos uma retomada breve do que 

foi exposto, e apresentamos os resultados sintetizados, seguidos das referências.  
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

1.1 Funcionalismo e Semântica Cognitiva 

 O Funcionalismo é uma corrente teórica que estuda a relação entre a estrutura gramatical 

das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas podem ser usadas, ou seja, há 

uma vinculação entre discurso e gramática.  

Trata-se de uma teoria que, propondo as relações entre unidades e funções das unidades, 

tem prioridade sobre seus limites e sua posição e entende a gramática como suscetível às 

pressões do uso (NEVES, 2018, p. 15). 

Assim, na visão funcionalista, dominar a gramática de uma língua, então, significa não 

apenas dominar mecanismos de ordem sintática, mas também de organização textual (plano 

discursivo) e de fenômenos interacionais (intenções/implicaturas). Sobre isso, Martelotta 

(2011, p. 64), comenta que “a gramática é um fenômeno sociocultural, o que sugere que sua 

estrutura e sua regularidade vêm do discurso, sendo moldadas em um processo contínuo”. 

Wiedemer e Rosário (2014) afirmam que, a partir da observação do ponto de vista do 

contexto linguístico e da situação extralinguística, é possível observar como a língua emerge à 

medida que é usada. Neste modelo, há uma forte vinculação entre gramática e discurso , ou 

seja, a sintaxe é uma estrutura em constante mutação, em consequência das variabilidades do 

discurso. O conhecimento gramatical adquirido pelo falante emerge de experiências 

particulares, que são refletidas nas formas linguísticas. 

 Para Neves (2018), a questão primordial de interesse a qualquer estudo funcionalista é 

verificar o modo como os usuários interagem linguisticamente, com eficiência. Givón (1979) 

sustenta que a linguagem evolui do âmbito pragmático para o âmbito da gramática, ou seja, a 

gramática tem sua origem no discurso, entendido como um conjunto de estratégias empregadas 

pelo usuário da língua para organizar, de modo funcional, o seu texto para um determinado 

ouvinte em alguma situação comunicativa, seja oral ou escrita. Para Givón (1995), são 

princípios funcionalistas 

 

(i) a linguagem é uma atividade sociocultural; (ii) a estrutura serve a uma 

função cognitiva ou comunicativa; (iii) a estrutura é não-arbitrária, motivada 

e icônica; (iv) mudança e variação estão sempre presentes; (v) o significado é 

dependente do contexto e não atômico; (vi) as categorias não são discretas; 

(vii) a estrutura é maleável, não rígida; (viii) as gramáticas são emergentes; e 

(ix) as regras da gramática permitem desvios. 
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 A gramática é vista como um sistema aberto suscetível à mudança e intensamente 

afetado pelo uso que lhe é dado no dia-a-dia, assim, a gramática é  a união de todos os itens 

internalizados das formações vindas do uso da língua, do discurso e das situações interacionais 

acumuladas pelos indivíduos no decorrer da vida. Se a gramática é constituída em contextos 

específicos de uso da língua, para compreendê-la temos que levar em conta a perspectiva 

discursivo-textual; assim, será possível explicar a forma da língua a partir das funções que ela 

desempenha na comunicação.  

Neves (2018, p. 19) diz que o termo função possui muitas variedades de uso e que 

chamar a teoria de funcionalista apenas por sua função não seria caracterizá-la realmente. A 

autora, então, retoma Halliday (1973a) que reitera que o termo função refere-se ao papel que a 

linguagem desempenha na vida dos indivíduos, servindo a muitos e variados tipos universais 

de demanda. A sintaxe, por exemplo, estaria em constante mudança como resultado da 

maleabilidade do discurso e das necessidades comunicativas dos falantes. 

 Kenedy e Martelotta (2003), retomando Nichols (1984), afirmam que função é um termo 

polissêmico e não uma coleção de homônimos. Todos os sentidos da palavra função se 

relacionam, por um lado, com a dependência de um elemento estrutural com elementos de outra 

ordem ou domínio (estrutural ou não estrutural) e, por outro lado, com o papel desempenhado 

por um elemento estrutural no processo comunicativo, ou seja, a função comunicativa do 

elemento.  

Os autores também dissertam sobre a Linguística Cognitiva  

(um dos pressupostos da LC é)  a ideia de que a significação não se baseia 

numa relação entre símbolos e dados de um mundo real de vida independente, 

mas no fato de que as palavras e as frases assumem seus significados no 

contexto, o que implica a ideia de que os conceitos são consequentes de 

padrões criados culturalmente 

 

 Essa citação faz-se necessária, pois nos mostra a aproximação entre alguns ideais 

funcionalistas e cognitivistas. Kenedy e Martelota (2003) afirmam também que a sintaxe não é 

autônoma, mas subordinada a mecanismos semânticos que nossa mente processa durante a 

produção linguística em determinados contextos de uso. Vê-se, assim, que há forte afinidade 

com os preceitos de Halliday (1973) . 

A Linguística Cognitiva (SILVA, 1997, SILVA e BATORÉO, 2010, CROFT, 2012, 

LANGACKER, 1987) vê o comportamento linguístico como resposta às  capacidades 

cognitivas que dizem respeito à experiência humana no contexto de suas atividades, sejam 
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individuais, sociointeracionais ou culturais. As construções linguísticas são concebidas como 

esquemas cognitivos, padrões usados para desempenhar atividades, ou seja, são procedimentos 

parcialmente automatizados e utilizados para produzir comunicação (ALVES WIEDEMER, 

2016). O falante adquire o conhecimento enquanto aprende a usar a sua língua. Posto isso, 

assume-se que as categorias linguísticas são assentadas na experiência que temos das 

construções em que ocorrem (BYBEE, 2016). Para Geeraerts (2006), o significado linguístico 

gira em torno de quatro características, também citadas por Silva et al (2010, p. 1550): 

 

• perspectivista: não é um simples espelho objectivo do mundo, mas o meio 

de construir o mundo e de o construir de determinada maneira ou perspectiva 

e, assim, de perspectivas alternativas;  

• flexível e dinâmico: adapta-se a novas experiências, a variações e a 

mudanças inevitáveis do nosso mundo e das nossas circunstâncias;  

• enciclopédico: intimamente associado ao conhecimento do mundo e, por isso 

mesmo, não autónomo nem separado de outras capacidades cognitivas;  

• baseado na experiência e no uso: na nossa experiência individual corpórea 

ou biológica e na nossa experiência colectiva, social e cultural e, sempre, na 

experiência do uso actual da língua na interacção verbal. 

 

 

 Silva (1997a), ao expor a teoria, afirma que a Linguística Cognitiva é uma abordagem 

da linguagem perspectivada como meio de conhecimento e em conexão com a experiência 

humana do mundo e que ela rejeita os pressupostos da autonomia da linguagem, como a 

separação entre o conhecimento semântico e o conhecimento extralinguístico. Além disso, 

acrescenta que há forte aproximação entre o funcionalismo linguístico e a teoria cognitiva 

 

 

Pela importância que atribui aos aspectos funcionais dos fenómenos 

linguísticos (em particular, a função categorizadora da linguagem) e por 

desenvolver uma análise linguística com base na observação do uso linguístico 

(cf. Langaker 1987: 46, 1988b, que caracteriza a linguística cognitiva 

justamente como "usage-based model"), opondo-se assim ao abandono 

chomskyano da "performance" linguística, a linguística cognitiva é um tipo de 

linguística pragmaticamente orientada, tanto teórica como 

metodologicamente (como faz notar Nuyts 1993). Ela sintoniza, portanto, com 

várias escolas e teorias (recentes e antigas) que se concentram no uso da 

linguagem e nas funções por esta desempenhadas. Em particular, é grande a 

sintonia entre a linguística cognitiva e a linguística funcional e tipológica, tal 

como tem sido desenvolvida por Givón (1979, 1984, 1989, 1995) e outros. 

Mas a linguística cognitiva não é uma reduplicação da pragmática linguística, 

já que esta é apenas uma das disciplinas linguísticas, que se ocupa das línguas 

como instrumentos de acção e de comportamento. 
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A linguagem passa a ser analisada com o falante como principal construtor de 

significado, ou seja, toda a significação da língua dar-se-á a partir da interação entre falante e 

ouvinte. Geeraerts e Cuyckens (2010) afirmam  que a Linguística Cognitiva é o estudo da língua 

em sua função cognitiva, nesse caso, entende-se cognitiva como o desempenho do papel de 

intermediar estruturas informacionais nos encontros do ser humano com o mundo. 

 Neves (2018, p.17) afirma que: 

 

Partindo-se da conexão com o cognitivismo – mas sempre abrigando as 

relações com as determinações situacionais/socioculturais – chega-se à noção 

de que a gramática inclui o embasamento cognitivo das unidades linguísticas, 

o que se dá no conhecimento que a comunidade tem a respeito da organização 

dos eventos e de seus participantes 

 

  

Sobre a união das duas teorias, que resultam na abordagem mais recente da Linguística 

Cognitivo-Funcional, é possível afirmar que as duas correntes compartilham vários 

pressupostos teórico-metodológicos, como a rejeição à autonomia da sintaxe, a incorporação 

da semântica e da pragmática às análises, entre outros. A gramática, então, passa a ser vista 

como representação cognitiva da experiência dos indivíduos com a língua e, portanto, pode ser 

afetada pelo uso linguístico (BYBEE, 2016). Desta forma, em nosso trabalho, ambas as teorias 

se mostram pertinentes. 

 

 

1.2 Conexão de orações e encaixamento 

 A subordinação é caracterizada pela dependência entre os constituintes de uma oração 

complexa, ou seja, uma oração que inicialmente é considerada independente passa a estabelecer 

relações sintáticas e semânticas com outra oração, chamada de predicadora. 

 De acordo com Raposo (2013), a predicação é o modo mais típico nas línguas humanas 

de se organizar um enunciado e, nela, o falante descreve algo a partir da articulação de dois 

termos: uma entidade sobre a qual diz qualquer coisa e um comentário, ou juízo, que exprime 

sobre essa entidade, que, respectivamente, são o sujeito e o predicado. Observando pelo lado 

da estrutura, o sujeito corresponde ao sintagma nominal e o predicado corresponde ao sintagma 

verbal. 

Raposo (2013) afirma também que a tradição gramatical, geralmente, divide a análise 

de orações em dois momentos: (i) considera a análise dos constituintes imediatos, vendo o 
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conjunto oracional como um só, caracterizado como oração complexa ou, ainda, como oração 

geral; e (ii) analisa como uma oração subordinada somente o complexo que corresponda a uma 

das funções sintáticas exercidas por um substantivo, adjetivo ou advérbio (RAPOSO, 2013). 

Normalmente, as orações subordinadas estão incluídas na classificação de período 

composto, entretanto, Bechara (2009) propõe uma nova classificação. Para o autor, só é possível 

falar de orações compostas ou período composto, quando se trata de orações coordenadas, pois 

são orações sintaticamente independentes e, por esse motivo, poderiam aparecer separadas, sem 

uso de conectores. As orações subordinadas estariam num nível de transposição e, então, 

teríamos orações complexas.  

Para explicar a transposição, Bechara (2009) utiliza a conjunção integrante que. O autor 

afirma que, ao utilizar a conjunção, essa seria a marca de que uma oração independente passou 

pelo processo de subordinação e, desta forma, funciona como membro de outra oração. A 

função da conjunção integrante é bem básica, já que apenas une as orações subordinadas. Mas 

não se pode confundir com a função das coordenadas, nas quais o conector também tem função 

de unir as orações. Bechara afirma que é necessária a avaliação de que há uma transposição de 

camadas, ou seja, a oração independente que está na camada superior, se transpõe para uma 

camada inferior, de dependência. 

Para Azeredo (2004), as orações subordinadas são as unidades ou sintagmas formados 

por meio da combinação de um transpositor e uma oração e dividem-se em três subclasses: 

substantivas, adjetivas e adverbiais.  Para Cegalla (2008) a oração subordinada é a que depende 

de outra: serve-lhe de termo e completa-lhe ou amplia-lhe o sentido. Quando se apresenta 

desenvolvida vem, geralmente, ligada por um conectivo subordinativo.  Para Almeida (2009), 

é a que completa o sentido de outra de que depende, chamada principal, à que se prende por 

conjunções subordinativas ou pelas formas nominais do verbo.  

 As orações subordinadas substantivas são um subtipo de classificação dentre as 

subordinadas. São assim chamadas, pois exercem, em forma de oração, a função de um 

substantivo, e podem ocupar categorias como: sujeito, objetos (direto e indireto), complemento 

nominal, predicativo, aposto e agente da passiva.  

As orações substantivas são introduzidas pela conjunção integrante que, mas há casos 

em que há omissão dessa conjunção, processo denominado redução. Na redução não há nexo 

subordinativo e o verbo poderá ser apresentado em uma de suas três formas nominais, seja de 
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modo simples ou ainda numa locução verbal: infinitivo, gerúndio ou particípio (CUNHA; 

CINTRA, 2001).  

Rocha Lima (2011) afirma que, se as orações subordinadas representam 

desdobramentos dos vários termos da oração principal, é evidente que figurarão ora com 

funções próprias do substantivo, ora com funções próprias do adjetivo, ora com funções 

próprias do advérbio. E divide as orações em dois critérios com nomenclaturas idênticas aos 

funcionalistas, mas com sentidos diferentes: forma e função. A função é o papel desempenhado 

pela oração – substantivo, adjetivo ou advérbio – e a forma é o modo como a oração subordinada 

estará articulada à oração principal – desenvolvida, reduzida ou justaposta. 

Azeredo (2004) assemelha-se a Rocha Lima quando divide as orações subordinadas em 

critérios de forma e função. A característica formal é que elas podem vir anunciadas por um 

transpositor e apresentar o verbo em forma finita (orações desenvolvidas) ou apresentar o verbo 

no infinitivo (orações reduzidas). Ao falar das substantivas, as características funcionais estão 

relacionadas à capacidade de exercerem as mesmas funções que um sintagma nominal é capaz 

de exercer, como sujeito, objeto, aposto, entre outras. 

Rocha Lima (2011) faz uma análise bastante interessante ao descrever a subordinação: 

1) As orações desenvolvidas (ou, noutra nomenclatura — explícitas) trazem o 

verbo em forma finita e são encabeçadas por conjunção, pronome relativo, ou, 

no caso da interrogação indireta, por pronome ou advérbio interrogativos. 2) 

As orações reduzidas (ou, noutra terminologia — implícitas) têm o verbo 

numa das formas infinitas ou nominais: o infinitivo, o gerúndio, ou o 

particípio. 3) As orações justapostas, sem prejuízo da “função” que 

desempenhem na principal, aditam-se a esta sem a mediação de conectivo e 

têm “forma” de oração independente — isto é, estão isentas de servidão 

gramatical. Mediante processo puramente sintático não influenciado por 

valores estilísticos, é possível, de maneira geral, converter orações de 

forma desenvolvida em orações de forma reduzida (e vice-versa) — bem 

como pôr-lhes lado a lado os termos não oracionais correspondentes. (grifo 

nosso) 

 

 

 Gostaríamos de frisar a parte em negrito, pois veremos em nossa análise que há, sim, 

uma motivação para usos tanto de forma reduzida quanto da forma desenvolvida das orações 

subordinadas, diferentemente do que nos mostra Rocha Lima. 

 Rocha Lima (2011) também explica como se dá a ligação entre as orações. As 

desenvolvidas são o modo com o qual as orações se articulam à oração principal e que a 

conjunção integrante é um simples elo entre as orações sem qualquer valor sintático ou 

significativo, podendo, assim, ser omitida (caso das reduzidas). O gramático chama nossa 
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atenção ao avisar que costuma haver certa confusão no reconhecimento imediato de orações 

substantivas subjetivas, devido à forma como se apresentam (pospostas). Isso geraria uma 

confusão da função sujeito com a função objeto em decorrência da posição da oração, bem 

como da forma do verbo da oração principal (3ª pessoa). Almeida (2009) e Cegalla (2008) 

apenas descrevem a existência de orações reduzidas sem fazerem qualquer reflexão sobre sua 

função.  

Numa visão funcionalista da linguagem, em que são considerados fatores 

informacionais e interacionais, Neves (2010) critica a visão tradicional ao afirmar que os 

pressupostos tradicionais se baseiam em noções rígidas de corte entre coordenação e 

subordinação, como se um fosse o oposto do outro num eixo de total independência e total 

dependência, respectivamente. A autora afirma que o rótulo de subordinação, colocado pela 

tradição e pela NGB (Norma Gramatical Brasileira) já foi levado à exaustão, ao ser estabelecida 

apenas uma relação sintática de uma ser mais dominante sobre a outra. 

Neves, em seus estudos, retoma a proposta de Halliday (1985, apud NEVES, 2010, p. 

228) sobre encaixamento (embedding), ou seja, há a compreensão de que, desde a coordenação 

até a subordinação, o que ocorre são níveis de maior integração e menor integração na oração 

complexa. 

  Gonçalves et al. (2008, p. 1021) afirmam que o termo subordinação não é utilizado 

somente para definir uma dependência entre as sentenças, mas também para estabelecer outras 

relações de constituência; desta forma, o termo subordinação é utilizado também para 

“identificar o ambiente sintático em que uma sentença ou uma predicação sustenta uma relação 

do tipo predicado-argumento, relação que expande a noção de encaixamento sintático”. 

Gonçalves e Sousa (2013) entendem que a subordinação, puramente sintática, é o meio 

pelo qual uma predicação é estruturada como argumento de um predicado. Esse predicado 

completável por argumentos oracionais é chamado predicado matriz, e a oração que tem esse 

predicado como núcleo é a oração matriz. Alternativamente, o complemento oracional de um 

predicado matriz é tratado como oração completiva/encaixada ou subordinada. 

 A dicotomia coordenação versus subordinação, priorizada pela abordagem tradicional 

(CUNHA e CINTRA, 2001; BECHARA 2009, por exemplo), é vista, no âmbito dos estudos 

funcionalistas, como processos de combinação de orações e é apresentada dentro de um 

continuum de integração, por exemplo, Halliday (1985), Matthiessen e Thompson (1988), Foley 

e Van Valin Jr. (1984), Hopper e Traugott (2003), Lehmann (1988), Decat (2016).  
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Sobre o assunto, Hopper e Traugott (2003, p. 176) propõem que os processos de 

combinação de orações integram um cline, a partir dos parâmetros (+/- dependência // +/- 

encaixamento), conforme se observa, no quadro: 

 

Parataxe > Hipotaxe > Subordinação 

- dependência + dependência + dependência 

- encaixamento - encaixamento + encaixamento 

Quadro 1: Cline de combinação de orações (Fonte: HOPPER; TRAUGOTT, 2003, p. 170) 

  

Segundo Hopper e Traugott (2003), a parataxe é caracterizada por uma independência 

relativa, em que o vínculo semântico é expresso pela conjunção, ou seja, não há um 

encaixamento de uma oração dentro da outra. As orações coordenadas e justapostas são 

exemplos desse grupo. Já a hipotaxe é caracterizada pela interdependência entre as orações, que 

são definidas como núcleo e margem; e são exemplos as orações adverbiais e relativas 

apositivas. E a subordinação é caracterizada pela total dependência entre as orações matriz e 

completiva, em que se tem o encaixamento de uma oração como constituinte de uma oração 

matriz, havendo soldadura (BALLY, 1965, DECAT, 2014). As orações completivas e as 

relativas restritivas formam esse conjunto. 

De acordo com Braga (2001), o modelo oferecido, acima, por Hopper e Traugott (2003), 

se conjugado às relações lógico-semânticas de Halliday (1985), bem como à aceitação de que 

uma mesma relação semântica pode ser codificada por diferentes estratégias sintáticas, oferece 

um tratamento mais adequado aos processos de combinações de orações. 

Bally (1965) divide as orações em três: (i) coordenação; (ii) segmentação e (iii) 

soldadura. A divisão assim acontece, pois, para o autor, não há exatamente distinções 

puramente sintáticas e, sim, atos de enunciação que estão interligados funcionalmente, já que o 

que efetivamente importa, neste caso, são os segmentos comunicativos: o tema e o propósito. 

O tema é o ponto de partida, e o propósito é o centro de interesse da comunicação. A 

coordenação constitui um ato de enunciação completo, ou seja, é possível que na coordenação 

se tenha um funcionamento independente. A segmentação é a concentração parcial de duas 

coordenadas, isso quer dizer que, na segmentação, há maior interdependência. Por fim, a 

soldadura é a união das enunciações de modo que se forme apenas um bloco com uma única 

intenção, não havendo pausas e nem distinção clara entre tema e propósito.  
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 Longhin-Thomazi (2004) apresenta o quadro abaixo de acordo com os critérios 

expostos por Bally (1965). 

 

Critério Coordenação Segmentação Soldadura 

Dependência semântica 

Fraca P   

Relativa  P  

Completa   P 

Distinção tema/propósito 
Estrutural p P  

Contextual   P 

Divisão em segmentos 

oracionais 

só um segmento   P 

vários segmentos p P  

Pausa 

Breve  P  

Considerável P   

Ausente   P 

Referenciação  P   

Oração como termo de outra    P 

Quadro 2: Parâmetros para a classificação da oração complexa (Fonte: LONGHIN-THOMAZI, 

2004, p. 341) 

 

Para a autora, a dependência semântica é um dos parâmetros mais importantes, pois, 

sem ela, não há oração composta, ou seja, com ou sem a presença do conector, haverá um elo 

de sentido que as torne dependentes. Na soldadura, que é o que nos importa, uma oração passa 

a ser indispensável em relação à outra. A distinção entre tema e propósito só se dão textualmente 

na soldadura. O segmento oracional é dado em apenas um só, além disso, não há pausa em 

questões entoacionais. Não há, na soldadura, o processo de referenciação e, por fim, uma oração 

sempre funcionará como termo de outra.  

Lehmann (1988), em quadro representado abaixo, classifica as orações também em 

níveis de integração em que, de um lado, a parataxe (coordenação) representa o mínimo de 

integração e, de outro lado, o encaixamento (embedding) representa o máximo de integração.  

 

 

 

Figura 1. Quadro de desclassificação hierárquica (LEHMANN, 1988) 
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Pode-se observar, então, que, ao adotarmos a noção de encaixamento, uma oração deixa 

de ser apenas um argumento da oração matriz, já que seus valores funcionais são determinados 

a partir das relações que estabelecerem no complexo oracional mais amplo. 

Lehmann (1988) afirma que há vários processos que influenciam a integração de 

orações, como: (i) rebaixamento da oração subordinada a constituinte da matriz; (ii) nível 

sintático de integração da subordinada à matriz; (iii) dessentencialização da subordinada, que 

passa a constituinte simples da matriz (seu verbo torna-se não finito; seu sujeito é perdido ou 

torna-se oblíquo); (iv) grau de explicitude da integração (presença ou não de conectores). Há 

outros parâmetros, mas não serão citados por não serem pertinentes à nossa pesquisa.  

 Gonçalves e Sousa (2013) afirmam que, dependendo do grau de sentencialidade da 

oração completiva, “ela pode apresentar-se forte ou fracamente integrada a um núcleo, que 

pode, inclusive, tomar como margem uma construção reduzida ao grau máximo de 

dessentencialização, representado pelos casos de nominalização”. Segundo os autores, a 

presença ou não da conjunção integrante que na oração subordinada caracteriza um processo 

de gramaticalização. Castilho (2010) afirma que “a presença da conjunção gramaticaliza a 

subordinação da segunda à primeira sentença e que, quando o verbo vem em uma de suas formas 

nominais (normalmente infinitiva), sem o aparecimento da conjunção, a relação de 

subordinação foi gramaticalizada”. 

Acerca das subordinadas, Castilho (2010, p. 355) compreende que dispõem de alguns 

processos de formação gramatical, que podem ocorrer por conjunções subordinativas, 

chamadas de operadores; morfemas do modo subjuntivo e formas nominais do verbo. 

Castilho (2010), em seus estudos sobre orações, afirma que há três tipos de 

subordinação: substantiva, adjetiva e adverbial, e ressalta que nas substantivas: 

 

(1) Verbos e substantivos organizam a sentença matriz, (2) a subordinada pode ter o 

verbo em forma infinitiva ou em forma finitiva, (3) elas desempenham uma 

função argumental, posicionando-se em geral após a matriz, (4) há uma 

correlação modo-temporal entre o verbo da matriz e o verbo da subordinada, (5) 

a matriz modaliza a subordinada. 

 

 

 

Sobre as completivas subjetivas, Raposo (2013) afirma: 
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Na medida em que todas as orações requerem um verbo, quando o predicador é um 

adjetivo, um nome ou um advérbio, o sintagma verbal contém um verbo de tipo 

particular, chamado verbo copulativo. Os verbos copulativos, embora veiculem 

valores semânticos importantes nas frases, não funcionam como predicadores, visto 

não terem um conteúdo descritivo – ou seja, não contribuem para definir o tipo de 

propriedade atribuída ao sujeito, que depende do adjetivo, do nome, da preposição ou 

do advérbio. 

 

Como é possível perceber, nas definições de Raposo (2013) e Castilho (2010), nas 

orações completivas subjetivas a principal atenção é dada ao adjetivo, pois é nele que consta 

toda a carga semântica atribuída ao sujeito.  

 Nota-se, então, que uma das mais relevantes diferenças entre a abordagem tradicional e 

a funcional é que a função das orações passa a ser levadas em conta. Uma abordagem puramente 

sintática, como é feita pela perspectiva tradicional (como CEGALLA, 2008; BECHARA, 2009, 

entre outros) não responde a todas as questões de níveis de integração entre as orações 

complexas.  

Said Ali (1965), por exemplo, tem uma visão um pouco diferente do que normalmente 

vemos nas gramáticas normativas. Ele divide o período composto de modo  similar ao 

funcionalismo, pois caracteriza em dois tipos: parataxe, hipotaxe (subordinação).  

 Thompson (2002) e Bybee (2002) (apud  GONÇALVES, 2006) defendem que a 

subordinação deve ser tratada não como uma noção estritamente sintática, mas como uma noção 

mais pragmática, pois é justamente a riqueza pragmática de orações matrizes que faz delas um 

domínio propício para pesquisa. 

 As orações completivas subjetivas são as orações que estabelecem uma relação de 

dependência sintático-semântica. Uma oração, chamada completiva, funciona como 

constituinte de outra, chamada matriz. Para Castilho (2010), verbos impessoais e estruturas 

formadas por ser + adjetivo especificam o que se chama de sentença subjetiva. Neves (2011) 

afirma que as orações que equivalem a um sintagma nominal são as orações substantivas. As 

orações substantivas, que atuam em função argumental, ou seja, quando um verbo da oração 

matriz exige uma oração completiva, podem exercer todas as funções sintáticas de um sintagma 

nominal, entre elas, o que nos interessa, a função de sujeito.  

 Neves (2011, p. 352-353) diz que os predicados que têm sujeito oracional são de 

diversos tipos: 

1. Predicados formados por um verbo de ligação e um predicativo. Pode formar-se com 

verbo ser, estar, ficar, tornar-se. Neste caso, há a possibilidade de ser constituído por 
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um sintagma nominal ou um sintagma adjetivo. O verbo de ligação pode vir expresso 

ou não. 

2. Predicados formados por verbos como importar, parecer, acontecer, bastar, que são os 

tradicionalmente chamados de unipessoais por sempre aparecerem na 3ª pessoa do 

singular.  

3. Predicados formados por verbos psicológicos, que exprimem a reação emotiva de um 

experimentador em relação a um estado de coisas. 

4. Predicados formados por verbos que fazem identificação entre sujeito oracional e 

complemento oracional. 

5. Predicados formados por formas verbais na voz passiva.  

 Gasparini Bastos et al. (2013) apresentam um quadro comparativo entre dois autores 

funcionalistas e o que a tradição gramatical, proposta em livros didáticos, falam sobre as 

orações subordinadas substantivas subjetivas. Para os autores, os trabalhos de Neves e Castilho 

são complementarem, pois várias características em comum são apontadas por ambos, com 

algumas peculiaridades, mas sem entrarem em contradição. Porém, a abordagem feita pelo 

material escolar, que usa a tradição gramatical (vide BECHARA, CUNHA e CINTRA, entre 

outros), em comparação a Neves e Castilho é bem  diferente, visto que todas as características 

de ordem semântica e discursiva são desconsideradas no ensino dessas orações.  
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Quadro 3. Características das orações subordinadas substantivas (FONTE: GASPARINI BASTOS ET AL., 

2013, p. 8-9). 

  

 O quadro representado acima corrobora tudo aquilo que abordamos sobre a necessidade 

de se falar também sobre a função das orações e não apenas observá-las do ponto de vista 

gramatical. Alguns pontos do quadro serão abordados com maior profundidade nas seções 

seguintes.   

 

1.2.1 Oração matriz 

1.2.1.1 Forma e função (impessoalidade) 

 Não só a conexão entre as orações e a posição da oração matriz são relevantes, é 

importante falar também sobre o valor da forma verbal presente na matriz. De acordo com a 

perspectiva tradicional, Cunha e Cintra (2001, p. 444-445) classificam alguns verbos em 

impessoais e unipessoais. Os impessoais são conjugados sempre na 3ª pessoa do singular, sendo 

assim, não há sujeito expresso de forma alguma. São exemplos de verbos impessoais os que 

exprimem fenômenos da natureza, haver com sentido de “existir”, fazer indicando tempo 

decorrido e alguns verbos que indiquem necessidade, conveniência ou sensações desde que 

regidos de preposição.  
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Já os unipessoais, para Cunha e Cintra (2001, p. 444-445), são os que só admitem um 

sujeito da 3ª pessoa, podendo estar tanto no singular quanto no plural. São exemplos de verbos 

unipessoais os que exprimem uma ação ou um estado peculiar a um determinado animal, os 

verbos que indicam necessidade, conveniência e sensações quando têm por sujeito um 

substantivo ou uma oração substantiva, seja reduzida de infinitivo ou iniciada por conjunção 

integrante, e os verbos acontecer, concernir, grassar, constar etc. É possível notar, então, que, 

na visão dos gramáticos, conforme revisão apresentada, não são consideradas as construções 

completivas com valor semântico impessoal.  

 Neves (2010, p. 168) afirma que, além dos adjetivos e substantivos, por exemplo, há um 

fato puramente morfossintático que auxilia na modalização dos enunciados, que é a 

unipessoalização do verbo da matriz, ou seja, o fato de o verbo da matriz vir na 3ª pessoa do 

singular,  e Dias (2013) acrescenta que a unipessoalização atrelada à alternância com o entorno 

discursivo (que geralmente vêm na primeira pessoa do plural ou singular) também auxilia na 

modalização. Tal estratégia escamoteia a participação do falante no discurso, dando a ele menos 

visibilidade. 

Para Casteleiro (2014), existem as chamadas “fórmulas verbais” que exprimem de modo 

impessoal uma ordem mais ou menos atenuada, “nas formas impessoais não há qualquer 

elemento explícito que traduza de modo categórico a vontade do ordenante” (p. 84).  

Percebemos, assim, que as construções impessoais enquanto em algumas línguas 

ocorrem morfologicamente marcadas, como no francês, com il, e no inglês, com it, em outras 

não, como na Língua Portuguesa, em que não há um pronome marcando inicialmente a 

impessoalidade e sendo apêndice do verbo. Como Dias (2013, p. 8) observa: 

 

Embora haja sujeito oracional expresso, o falante opta pela forma sintática 

unipessoal (estrutura predicadora em 3.ª pessoa do singular), que dá um matiz 

semântico impessoal à estrutura predicadora alçada à posição inicial da 

construção. Com este recurso, o falante pode fazer contraste entre a construção 

completiva impessoal e o entorno discursivo (1.ª e 3.ª pessoas do plural), 

minimizando a sua participação no evento, corrigindo para se 

descomprometer.  

 

 Dias (2013) verifica também os recursos utilizados pelo falante para se distanciar das 

informações veiculadas por ele, como contrastar as pessoas gramaticais utilizadas no entorno 

discursivo, para que, dessa forma, possa aplicar a responsabilidade da ação da construção 

deôntica ao outro, ou seja, ele é capaz de usar 1ª pessoa do singular/plural ou 3ª pessoa do plural 

no entorno discursivo, mas, ao fazer uso da construção, ele modifica para 3ª do singular a fim 
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de causar o distanciamento (ALVES WIEDEMER, 2016). É possível notar tal recurso no 

exemplo, a seguir. 

 

(03) “O SR. JORGE PICCIANI – Sr. Presidente, senhores funcionários, Deputados e Deputadas, 

membros da imprensa e da sociedade aqui presente, conheço o Professor Silvio Santos há algumas 

décadas. Quero abordar dois aspectos que considero centrais. Falaram que a função deve ser exercida 

por um técnico. Silvio Santos é professor concursado do Município do Rio de Janeiro e do Estado do 

Rio de Janeiro. É formado em Matemática e Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

advogado formado. Foi funcionário de carreira concursado da CEG durante muitos anos, conhece 

profundamente do que se trata na Agenersa. Tem currículo técnico exemplar, tem conduta pessoal 

exemplar, mora em Nova Iguaçu, já foi meu chefe de gabinete aqui, tem uma vida simples. É um homem 

simples, mas correto e extremamente dedicado e preparado. Eu o conheci na infância – estamos velhos 

–, somos de Anchieta. Ele preenche todos os pré-requisitos técnicos. Concordo com o Deputado Luiz 

Paulo quanto à necessidade de unificar as Agências, mas É PRECISO saber que a Agenersa financia 

a Agetransp e ainda contribui com recursos para os cofres do Estado, assim como faz o Procon, 

Deputada Cidinha Campos. É um órgão que se autossustenta: financia a outra Agência e ainda sobram 

recursos para os cofres do Estado. Neste sentido, concordo: se é uma Agência que se autofinancia e 

tem capacidade de financiar a outra, é muito razoável que, no enxugamento, se faça uma Agência única 

e mais forte para aparelhá-la melhor, haver concurso, melhores técnicos, melhor assessoramento. Mas 

não é esta a questão que está sendo trazida aqui.” 

[14 de março de 2017 – Ordem do dia – Mensagem 51/2016] 3 

 

 

 Vê-se que há um contraste entre as pessoas gramaticais empregadas no discurso. Há 

uso, no cotexto, de 1ª pessoa do singular e do plural, antes e depois do uso da construção com 

é preciso. Porém, ao usá-la, é feito o processo de unipessoalização com a forma de 3ª pessoa 

do singular, tendo assim, a função de impessoalizar o discurso. 

 

1.2.1.2 Posição da oração matriz 

 Conforme apresentado por Castilho (2010), vimos que a oração subordinada é 

posicionada após a oração matriz, pois exercem uma função argumental, entretanto, a análise 

deve ser feita além disso, pois, além da sintaxe, há elementos semântico-pragmáticos que 

influenciam a posição da oração matriz. Sobre isso, Neves (2000, p. 340) afirma: 

 

As orações que exercem a função de sujeito vêm comumente pospostas à 

oração principal. A anteposição é possível – seja com verbo em modo finito 

seja com verbo em forma infinitiva -, mas representa uma construção mais 

marcada, na qual a oração subjetiva vem topicalizada.  

  

                                                           
3http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/d9543daf41c301e6832580e200

5749a6?OpenDocument 
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Lehmann (1988, p. 6) ao tratar da posição de uma oração, aponta que:  

 

em geral, a posição marginal de uma cláusula subordinada está de acordo com 

os princípios da perspectiva da sentença funcional. Assim como em outros 

lugares, a posição inicial da sentença geralmente identifica o tópico (mais 

precisamente, a exposição, nos termos de Lehmann 1984, ch.V.5) da frase.  

 

  A topicalização, para Duarte (2013), muitas vezes é confundida com o sujeito de uma 

oração já que por muito tempo o sujeito foi definido como o ser sobre o qual se faz uma 

declaração e, erroneamente, isso já faria dele o tópico da construção. Entretanto, a autora faz 

uma observação sobre o tópico marcado e afirma que, embora o sujeito pré-verbal tenha sido 

interpretado como tópico normalmente, frases com tópico marcado têm como organização 

primária a estrutura tópico-comentário e como organização secundária a estrutura sujeito-

predicado, pois são interpretadas como expressão de um juízo categórico, ou seja, um juízo que 

envolve dois atos separados: (i) o ato de reconhecimento daquilo que vai ser o sujeito e (ii) o 

ato de afirmar ou negar o que é expresso pelo predicado acerca do sujeito (DUARTE, 2013, p. 

407).  

A ordem não marcada no Português Brasileiro é a canônica formada por SVO (Sujeito 

+ Verbo + Objeto), entretanto, adaptando a proposta de sujeito simples para a proposta de 

sujeito oracional, nas construções completivas subjetivas, muitas vezes há uma necessidade de 

realce para a modalização que estará expressa pelo adjetivo predicador. 

Dias (2013, p. 84) afirma que:  

Os valores semântico-discursivos dizem respeito às marcas de 

(inter)subjetividade expressas na oração matriz. Isto quer dizer que o falante 

coloca o seu posicionamento, a sua atitude diante de uma situação discursiva 

e poderá tentar trazer o ouvinte para compartilhar a situação. A marca da 

(inter)subjetividade abarca (i) valores semânticos de modalidade (epistêmica 

e deôntica) e de avaliação da atitude (a apreciação, o afeto e o julgamento), e 

(ii) a ordem da oração subjetiva em relação à oração matriz. Ao ocupar a 

posição no início da sentença, o falante coloca uma grande carga semântica 

na oração matriz, tornando-a expressão dos seus anseios, crenças, das 

proibições em relação a si mesmo e em relação ao outro participante da 

atividade discursiva. 

 

Observamos que a posição da oração matriz é relevante, pois, assim como Dias (2013) 

aponta, o falante dá à matriz toda a carga semântica que ele pretende impor no seu discurso, ao 

colocá-la no início e deslocar a oração completiva para a posição de objeto. Dias (2015) afirma, 

ainda, que a posição inicial da oração matriz, também chamada de ordem não marcada, é uma 

marca da atitude do falante em relação ao evento, pois, ao alçar a oração à posição inicial, 
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juntamente com os elementos morfológicos, a oração subjetiva é modalizada e avaliada de 

acordo com a perspectiva de quem fala. 

Neves (2011) afirma que a oração completiva subjetiva vem comumente posposta à 

oração matriz e que a anteposição é possível, mas que isso representaria uma estrutura mais 

marcada na qual a oração completiva viria topicalizada.  

Para Castilho (2010, p. 291), a ordem canônica oracional, ou seja, sujeito + verbo, 

depende de alguns fatores condicionantes: 

 

(i) Foneticamente “leve”, isto é, que contenha até 7 sílabas; (ii) Sintaticamente 

construído com especificadores dispostos à esquerda do núcleo e por 

complementadores dispostos à direita do núcleo; (iii) Semanticamente não 

específicos e agentivos; (iv) Informacionalmente já conhecidos; e (v) 

Textualmente já mencionados. 

 

Já na ordem não canônica, ou seja, com o sujeito posposto ao verbo, o autor (p. 292) 

notou algumas regularidades, tais como a ocorrência de sentenças reduzidas de infinitivo, 

gerúndio ou particípio, e, além disso, alguns fatores que facilitariam a ocorrência de VS (verbo 

+ sujeito): 

 

(i) Informacionalmente novo, textualmente mencionado pela primeira vez; (ii) 

Semanticamente específico e não agentivo; (iii) Selecionado por verbo 

monoargumental; (iv) Cujo complementador (sintagma adjetival, sintagma 

preposicional e sentenças relativas) figure à direita do núcleo nominal; e (v) 

Foneticamente pesado, isto é, que contenha mais de sete sílabas. 

 

Vemos, então, que há, nas construções completivas subjetivas, um favorecimento para 

a estrutura de sujeito posposto, principalmente por, em sua maioria, serem foneticamente 

pesados e por serem textualmente mencionados pela primeira vez, ou seja, constituem uma 

informação nova. Podemos observar tais características em (04). 
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(04)  “O SR. PAULO RAMOS – Sra. Presidente, eu vou dar razão a V. Exa. V. Exa. tem razão. V. 

Exa. proclamou o resultado e não houve o pedido de verificação. Nós não podemos mais, e já não é a 

primeira vez que isto acontece. Já houve uma situação numa matéria em que o mérito era um mérito 

considerado muito mais relevante e houve inclusive ação judicial etc. É preciso alertar, então, que, em 

qualquer votação, quem estiver contrário, entendendo que a manifestação da Presidência pela 

aprovação ou pela rejeição, quem se sentir no dever ou inclinado desejoso de verificar a votação, tem 

que pedir. Não podemos de forma alguma desautorizar aquilo que foi proclamado pela Presidência, se 

o Regimento não foi observado. Mas vim ao microfone não para tratar dessa questão. Um Parlamentar 

aqui, ao manifestar o voto, falou: “Se o PSOL permitir”. E eu fico muito feliz, porque ele, agora, vive 

uma situação tal de constrangimento que, para manifestar o voto, precisa do consentimento do PSOL. 

É bom.” 

[02 de fevereiro de 2017 – Ordem do dia – Projeto de Lei 376/2016] 4 

 

 Há uma sequência de orações completivas no período sublinhado, desta forma, está 

foneticamente pesado, assim como Castilho afirma. Além disso, também traz uma informação 

nova, ou seja, a informação não foi citada anteriormente no discurso. A posposição da oração 

completiva subjetiva também confirma a declaração de Dias (2013) sobre a modalização inicial 

atribuir grande carga semântica à matriz5, tornando-a expressão de seus anseios e crenças em  

relação a si e ao outro. 

 

1.2.2 A completiva subjetiva 

1.2.2.1 Forma e função x preenchimento do sujeito 

As orações completivas subjetivas analisadas em nosso trabalho, possuem algumas 

formas de realização, conforme podemos observar a seguir:  

 

[oração matriz[verboser+ predicativopreciso/necessário/obrigatório] 

+ 

oração completiva[sujeitoexpresso/nãoexpresso/impessoal + verboinfinitivo/subjuntivo/infinitivoflexionado 

+ complementos]] 

  

A oração matriz seleciona o sujeito que vem em forma de oração, entretanto, dentro da 

oração completiva, há várias possibilidades de preenchimento das lacunas, como ter ou não 

sujeito expresso, ou ter ainda sujeito impessoal (no caso de verbo haver o ter com sentido 

                                                           
4http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/e9847d67aadf9194832580bb0

05a918f?OpenDocument 
5 Verificaremos o comportamento do adjetivo na seção de modalidade deôntica.  
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existencial), o verbo pode vir em forma nominal (infinitivo ou infinitivo flexionado) ou vir no 

modo subjuntivo, selecionando ou não complementos verbais. A oração completiva, apesar de 

funcionar como sujeito sintático da oração matriz, tem sua própria autonomia interna para 

selecionar seus argumentos. 

Retomando a proposta de Lehmann (1988), vemos que a oração  subordinada adquire 

cada vez mais propriedades nominais, internamente e em sua  distribuição. No final deste 

processo de nominalização, a oração torna-se um  constituinte nominal ou adverbial de uma 

oração matriz.  Para Lehmann (1988), existe uma variedade de componentes e categorias 

semânticas com seus correlatos gramaticais  que compõem uma frase plena, como força 

ilocutiva, o humor, o tempo, o aspecto, os atuantes e as circunstâncias com suas diversas 

funções sintáticas. Assim, quanto mais um verbo é nominalizado, mais ele começa a se 

comportar como um substantivo comum. Em conformidade com Lehmann (1988), é nesse 

sentido que podemos falar da crescente nominalização das orações subordinadas, quando elas 

são reduzidas pela dessentencialização. 

Podemos observar que há forte influência no modo do verbo da completiva, pois, nossa 

proposta é que, a partir da seleção e do seu preenchimento ou não do sujeito, a função exercida 

pela construção pode mudar. O que temos, então, na oração completiva é a forma finita ou não-

finita, tendo ainda a possibilidade de preenchimento do sujeito ou não e a função desempenhada 

pode ser a de generalizar o agente do verbo ou ainda atribuir a alguma pessoa específica.  

Para Vieira (2007), o modo verbal é uma categoria gramatical que indica o grau de 

realidade de uma proposição, representando a atitude do falante em relação ao fato expresso 

pelo verbo. Bechara (2010) afirma que há categorias que são determinadas linguisticamente e 

categorias que são determinadas pelo discurso e, para exemplificar, apresenta o quadro abaixo. 
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Quadro 4. Categorias gerais do sistema verbal (Fonte: BECHARA, 2010) 

  

O modo, para Bechara (2010) assinala a posição do falante com respeito à relação entre 

a ação verbal e seu agente ou fim, isto é, o que o falante pensa dessa relação e, por isso, faz 

parte da categoria determinada pelo discurso e afetam os participantes.   

 

O falante pode considerar a ação como algo feito, como verossímil – como 

um fato incerto –, como condicionada, como desejada pelo agente, como um 

ato que se exige do agente, etc., e assim se originam os modos: indicativo, 

subjuntivo, condicional, optativo, imperativo. 

 

Conforme já vimos na seção de conexão de orações, há um nível de integração estrutural 

relacionado ao modo verbal de toda a oração subordinada. Na relação de subordinação, a oração 

matriz vinda em posição inicial, seguida do sujeito oracional posposto, atribui a obrigação 

característica da modalidade deôntica, mas atenua a projeção de atitude do falante em relação 

ao evento realizado sintaticamente como sujeito oracional, por exemplo, quando há uso de 3ª 

pessoa do singular em contraste com o entorno discursivo. Pode-se observar que o que passa a 

ficar em evidência é o sujeito da oração subordinada e o modo verbal presente nela. O sujeito 

de uma oração infinitiva tem menos controle do que um sujeito expresso de uma oração no 

subjuntivo ou ainda de um sujeito expresso pelo infinitivo flexionado. Quando há ausência de 

sujeito no infinitivo, por exemplo, há foco somente no evento. É possível observar tais 

características em (a) e (b): 

(a) “Aí, meu jovem valoroso Deputado Tutuca, ex-Secretário de Ciência e Tecnologia, é necessário 

que V.Exa, com o seu prestígio particular, e o seu conhecimento de ex-Secretário, converse com o 

governador do Estado e mostre a ele que o calendário de pagamentos da Educação, das universidades 

e da Ciência e Tecnologia, leia-se as Faetecs, têm que ser um só, é tudo educação” 

[08.02.17 - Ordem do dia – Veto parcial aposto ao projeto de lei 1583/2016]6 

 

                                                           
6http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/302939d5c64c0741832580c10

0603218?OpenDocument 
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(b)  “Sra. Presidente, eu vou dar razão a V.Exa., tem razão, V.Exa., proclamou o resultado e não 

houve o pedido de verificação. Nós não podemos mais, e já não é a primeira vez que isto acontece. Já 

houve uma situação numa matéria em que o mérito considerado muito mais relevante e houve inclusive 

ação judicial etc. É preciso alertar, então, que, em qualquer votação, quem estiver contrário, 

entendendo que a manifestação da Presidência pela aprovação ou pela rejeição, quem se sentir no 

dever ou inclinado desejoso de verificar a votação, tem que pedir.”  

[02.02.17 - Ordem do dia – Projeto de Lei 376/2016]7 

 

 Em (a), na oração completiva, temos o sujeito expresso “V.Exa” seguido de verbo no 

subjuntivo, já em (b), na oração completiva, não há sujeito expresso e o verbo vem em sua 

forma não-finita. Em (b), então, há maior focalização no evento e em (a) focalização no sujeito 

e no evento, ou seja, em (b) o uso de infinitivo generaliza o agente da ação. 

 Vieira (2007) diz que nas gramáticas normativas o uso do subjuntivo em orações 

subordinadas é determinado pelo verbo da oração matriz e que há uma classe semântica  de 

verbos que possibilitam o uso do subjuntivo nessas orações dependentes, como verbos que 

expressem ordem, desejo, pedido ou dúvida. Essa afirmação é relevante pois a autora afirma 

que a classe semântica de ordem favorece o uso e é justamente o que nos interessa, tendo em 

vista que nosso objeto de pesquisa trata da modalidade deôntica, ou seja, uma ordem atribuída 

a algum interlocutor.  

 É importante notar que, quando temos verbo no subjuntivo, abre-se a possibilidade de o 

falante mudar a voz da oração. Sabe-se que há três tipos de vozes: (i) ativa; (ii) passiva sintética; 

e (iii) passiva analítica, e o uso de cada uma delas dá foco em um determinado item. Para 

Camacho (2000), a passiva, chamada de analítica, é constituída por auxiliar, em qualquer um 

de seus tempos verbais, e um particípio passado, seguido ou não de um sujeito agente. A voz 

impessoal, definida pela gramática normativa (BECHARA, 2009, por exemplo) como passiva 

sintética, é constituída pela fórmula “verbo na terceira pessoa + pronome se”, este exercendo 

função de apassivador, quando se reporta a um sujeito de terceira pessoa que, na representação 

lingüística, não figura um sujeito ativo. Quando esse pronome não faz referência a um sujeito 

expresso, diz-se que ele é um índice de indeterminação do sujeito, e, assim, a oração passa a ter 

sujeito indeterminado.  

 A voz verbal, para Bechara (2010), é determinada linguisticamente, porém também 

afeta os participantes, assim como o modo verbal 

 

                                                           
7http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/e9847d67aadf9194832580bb0

05a918f?OpenDocument 
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(a voz verbal) determina a relação entre o acontecimento comunicado e seus 

participantes. O primeiro participante lógico, o sujeito, pode ser agente do 

acontecimento (voz ativa) ou objeto do acontecer (voz passiva), ou agente e 

objeto ao mesmo tempo (voz média, incluído o reflexivo). 

 

 Camacho (2000), ao citar Givón (1981), diz também que a representação da voz verbal 

envolve três domínios funcionais: 

 

 

a) topicalidade: atribui-se a função de Tópico a um argumento não-Agente; 

esse comportamento é oposto ao da sentença ativa correspondente, em que o 

Tópico é comumente o Sujeito/Agente; b) impessoalidade: suprime-se a 

identidade/presença do argumento Agente, geralmente o Sujeito expresso da 

sentença ativa; c) detransitividade: a construção de voz é semanticamente 

menos "ativa", menos transitiva, mais estativa que a construção "ativa" 

correspondente. 

  

Podemos ver essas características no exemplo abaixo, porque há supressão do 

argumento agente, por meio do uso do pronome apassivador se, além disso, a reflexão é 

colocada como foco primário da construção.: 

 

(05) Ninguém de bom senso faria isso. O Governador não faria isso se fosse uma propriedade da 

sua família. Os deputados que por acaso poderiam votar a favor, duvido que fariam isso se fosse um 

patrimônio da sua família. Dar uma procuração para alguém para vender por quanto entendesse e de 

que forma entendesse, sem ter que prestar conta do dinheiro e muito menos determinando o valor de 

por quanto se vendeu. Por isso, Sr. Presidente, é preciso que se faça esta reflexão. Nós precisamos, no 

mínimo, de ter um tempo necessário para que possamos abrir uma discussão, para que possamos 

chamar os diversos setores da sociedade com interesse nessa questão, para que possamos discutir com 

sindicatos de trabalhadores, associação de moradores, sindicato de empresários, enfim, discutir com a 

sociedade do Estado do Rio de Janeiro e tentar, a partir daí, encontrar uma nova forma. Eu não acredito 

nessa forma. Acredito que a única forma é impedir a privatização de um bem essencial como é a 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos. 

[07 de fevereiro de 2017 – Discurso]8 

  

Nós vimos que há várias possibilidades de preenchimento das lacunas, como ter ou não 

sujeito expresso. O preenchimento do sujeito na oração completiva nos mostra que o 

falante/autor tem a possibilidade de continuar impessoalizando a construção, ou seja, sem 

atribuir a ação a alguém específico ou pode marcar o agente da ação explicitamente (se 

incluindo ou não) (ALVES WIEDEMER, 2018). 

                                                           
8http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/8e6da30d1928fa3f832580c000

712570?OpenDocument 
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Gonçalves e Sousa (2013), em estudo diacrônico sobre as orações subjetivas e objetivas, 

mostram que ao longo dos séculos houve uma queda acentuada de expressão na forma finita, 

elevando-se a forma infinitiva. Isso nos mostra que há uma preferência para as formas não-

finitas, principalmente em nosso objeto de pesquisa, de modo que o falante fique cada vez mais 

de fora do discurso, distanciando-se das informações veiculadas, enquanto nas construções 

epistêmicas há uma tendência à forma finita.  

Almeida (2009) afirma que o infinitivo é a forma verbal que relata a ação de modo geral, 

e, por assumir uma forma nominal na oração subordinada, é capaz de exercer funções próprias 

do substantivo, como já vimos anteriormente. Ele divide o infinitivo em impessoal  e pessoal. 

O impessoal é inflexível, e trata-se apenas da forma nominal do verbo. É interessante a análise 

que o pesquisador faz quando se refere ao que chama de infinitivo pessoal, descrevendo que 

chega a ser desconcertante para o professor explicar essa marca, pois, nesse caso, há referência 

a um sujeito, e pode ser flexionado ou não a depender do sujeito ao qual se refere.  

Almeida (2009), em retomada aos estudos de Soares Barbosa (1803), afirma que o 

infinitivo sofre flexão quando ele tem sujeito próprio, diferente do sujeito do verbo agente e 

que não se flexiona quando os sujeitos são idênticos. Além disso, também é possível flexionar 

o infinitivo quando ele é empregado como sujeito, em sentido não abstrato, e sim determinado, 

como em É certo terem partido os navios. A subordinada continua reduzida, mas com infinitivo 

flexionado, já que tem sujeito expresso.  

Said Ali (1965) também já falava sobre o infinitivo pessoal, ou ainda, infinitivo 

flexionado e afirma que o fato de poder referir a ação a um sujeito determinado, por meio das 

desinências número-pessoais, é uma particularidade do infinitivo do português. Esse tipo de 

infinitivo é usado para individualizar a ação. Para o autor, o uso de qualquer forma nominal, 

seja, gerúndio, infinitivo (pessoal ou não) e particípio, faz parte do que se chama oração 

implícita, denominada dessa forma pois é usada como equivalente de uma oração 

explicitamente subordinada (devido ao vínculo estabelecido com a conjunção integrante).  

 

1.2.2.2 Os tipos semânticos verbais 

Halliday (1985) qualifica os verbos de acordo com o processo que representam e 

considera que o sistema gramatical é baseado em sua transitividade, ou seja, todas as impressões 

como fazer, sentir, significar, ser e acontecer, por exemplo, constroem o mundo da experiência 

no que denomina de tipos de processo. Cada tipo de processo fornece seu próprio modelo ou 
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esquema para construir um domínio particular de experiência como uma figura de um tipo 

particular. 

Os processos são classificados em: (i) materiais; (ii) mentais; (iii) comportamentais; (iv) 

existenciais; (v) relacionais e (vi) verbais. E estes consistem em três componentes: o próprio 

processo, os participantes do processo e as circunstâncias associadas ao processo. Podemos ver 

o quadro representado pelo autor abaixo. 

 

 

Figura 2. A gramática da experiência: tipos de processo (Fonte: HALLIDAY, 1985, p. 170) 

 

Para Halliday (1985, p. 170), além de ser um modo de ação, de dar e exigir bens e 

serviços e informações, a oração é também um modo de reflexão, de imposição de ordem à 

variação e ao fluxo infindável de eventos9. O autor também afirma que há uma diferença entre 

a experiência interna e a externa.  A interna é o que acontece dentro de nós mesmos, no mundo 

da consciência (como percepção, emoção e imaginação) e a externa é a experiência das ações e 

eventos, independentemente de os atores (participantes) fazerem coisas ou as fazerem 

acontecer. A gramática estabelece uma descontinuidade entre esses dois: distingue claramente 

entre a experiência externa, os processos do mundo externo e a experiência interior, os 

processos da consciência. 

                                                           
9 Em inglês: “Thus as well as being a mode of action, of giving and demanding goods-&-services and information, 

the clause is also a mode of reflection, of imposing order on the endless variation and flow of events” 
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Os processos externos também chamados de materiais são processos do “fazer”, eles 

expressam a noção de que alguma entidade faz alguma coisa. Não constituem necessariamente 

algo concreto, um evento físico, eles podem marcar coisas abstratas e acontecimentos, 

conforme exemplo (06): 

 

(06)  Em relação à CCR Barcas, o Governo do estado tinha que adotar uma atitude draconiana, 

rigorosíssima, porque ela está querendo sair antes do tempo de uma concessão que ela herdou. Ela não 

conseguiu a licitação do transporte aquaviário, por licitação; ela herdou da 1001, não é verdade? Foi 

uma herança para ajudar a 1001; por isso, a CCR Barcas herdou a licitação. Portanto, em relação a 

essa concessionária, que quer desembarcar antes do tempo - e aí desembarcar não é um mero 

trocadilho -, o Governo do estado teria que ser draconiano, mas não: trata como se fosse uma grande 

parceira, como se estivesse muito preocupada com o interesse público, o que não é verdade. Esses são 

aspectos que merecem a nossa consideração. E mais: na audiência nesta Assembleia Legislativa - e é 

bom frisar que o requerimento foi subscrito por nós três, mas V.Exa. o encabeçou -, o Secretário dizia, 

por exemplo, que, quanto à estação de Charitas, infelizmente, não é possível, porque é preciso mudar 

a legislação. Então, mude-se a legislação! 

[06 de abril de 2017 – Discurso]10 

 

Já os processos internos são os mentais  e estão relacionados aos verbos “sentir”, 

“pensar” ou “perceber”. O processo mental diferencia-se do material com base em cinco 

critérios (ALVES WIEDEMER, 2017):  

(i) Nas orações de processo mental, um dos participantes é sempre humano.  

(ii) Nas de processo material, todo participante é uma “coisa”, já que é um fenômeno de 

nossa experiência, como uma entidade (pessoa, criatura, objeto, instituição ou 

abstração) ou até mesmo algum processo (ação, evento, qualidade, estado ou 

relação); 

(iii) Há distinção entre processo mental e material por conta do tempo verbal. Em inglês, 

por exemplo, o processo material é marcado pelo present continuous e o processo 

mental é marcado pelo simple present; 

(iv) Os processos mentais podem ser construídos com dois focos distintos, por exemplo, 

Mary liked the gift ou The gift pleased Mary, o que já se torna difícil de encontrar 

com verbos do tipo material. 

                                                           
10http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/e36439d7f5d6f8fe832580fa00

7682fe?OpenDocument 
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(v) Os verbos que indicam processos materiais são processos do fazer, já os mentais são 

processos do sentir, pensar e ver e não podem ser substituídos por fazer e não 

possuem qualquer tipo de relação com o fazer.  

Temos um exemplo de verbo mental em (07): 

 

(07) No jogo político, no confronto das opiniões, no conflito partidário, na luta pelo poder político, 

é claro que as correntes políticas devem aproveitar as oportunidades para o confronto, mas não com 

oportunismo, a fazer coro naquilo que vem através do delacionismo, da delação, do denuncismo ou da 

denúncia. Nesse caso específico, a derrubada desse Veto e o tratamento que foi dado a ele na mídia, 

alcançando parlamentares, isso deve ser motivo de reflexão para que amanhã qualquer um outro que 

venha a ser atingido, e que tenha surfado na mídia, não venha a ser alvo do mesmo tratamento, da 

mesma interpretação, e fique com uma avaliação de que, em tendo me comportado de determinada 

forma antes, agora não posso esperar uma reação de solidariedade em função da injustiça que estão 

praticando contra mim. Então, Sr. Presidente, é preciso que saibamos verdadeiramente o que está 

acontecendo, saibamos que o estado democrático de direito está periclitando. Vamos ver o que 

aconteceu lá no Paraguai, porque lá houve um golpe. O Presidente Lugo foi deposto pelo parlamento. 

O novo presidente quer aprovar a reeleição e o povo, vítima do modelo liberal, o mesmo modelo que 

vai sendo implantado aqui pelo Presidente Temer, que pegou um Projeto, uma Mensagem do Governo 

Fernando Henrique, de 1998, na questão da terceirização, para apunhalar a classe trabalhadora, 

colocou agora em votação. E aprovou. E o Presidente Temer caminha para sancionar. 

[06 de abril de 2017 – Ordem do dia – Veto parcial aposto ao Projeto de Lei 2248/2016 – Mensagem 

49/2016]11 

 

Além dos processos materiais e mentais, há um terceiro componente. Aqui, a gramática, 

de acordo com Halliday, reconhece processos de identificação e classificação; essas orações 

são chamadas de processos relacionais. Aprendemos a generalizar e relacionar um fragmento 

de experiência a outro: é o mesmo que isso, esse é um tipo do outro.  

O processo relacional está relacionado ao ser. Mas não é o ser no sentido de existir (que 

pertence ao grupo de processo existencial). Nas orações relacionais, há duas partes para o ser: 

algo está sendo dito para “ser” outra coisa. Em outras palavras, um processo relacional é 

configurado entre duas entidades separadas. No inglês, analisado pelo autor, há três tipos de 

construções com processo relacional: (i) intensivo (x is a); (ii) circunstancial (x is at a); e (iii) 

possessivo (x has a). Esses tipos de construção estão incluídos em dois modelos: (a) atributivo 

(x is an atribute of x) e (b) identificação (a is the identity of x). Vê-se um exemplo de verbo 

relacional em (08) 

 

 

 

 

                                                           
11http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/300a8271c91417e1832580f80

0611700?OpenDocument 
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(08) “Hoje, corre nas redes sociais, se boato ou não, uma ameaça de paralisação da Polícia Militar 

no movimento, a exemplo daquele havido esta semana no Estado do Espírito Santo, que desencadeou 

uma onda de violência das mulheres, esposas e parentes dos policiais militares, fazendo o bloqueio das 

saídas dos batalhões, como forma de pressionar pelo pagamento do 13º salário e da RAIS. Não tenho 

dúvida de que toda essa onda de instabilidade pode gerar situações adversas no âmbito do Estado do 

Rio de Janeiro. O Governo do Estado negociou com o Governo Federal e vem a este Parlamento chamar 

a que possa ratificar o acordo. 

Eu não tenho dúvidas de que, um acordo que coloque em dia o pagamento dos servidores, é bom para 

o Estado, porque não há ativo maior neste Estado que não seja o servidor. Mas, é preciso que tenhamos 

a capacidade de discutir, profundamente, cada uma das cláusulas desse termo e ajustá-lo de maneira 

a que ele possa vir a ser a porta de saída da crise, mas que não seja a cruz para a crucificação do 

servidor, do trabalhador do Estado do Rio de Janeiro.”  

[07 de fevereiro de 2017 – Discurso]12 
 

Tipos materiais, mentais e relacionais são os principais, de acordo com Halliday. Mas 

também há outras categorias localizadas nas fronteiras do círculo, conforme se vê na imagem. 

Não são tão claramente separados, mas são reconhecíveis como intermediários, pois 

compartilham algumas características entre um e outro.  

Na fronteira entre "material" e "mental" estão os processos comportamentais: aqueles 

que representam as manifestações externas do funcionamento interno. Os processos 

comportamentais são processos de comportamento fisiológico ou psicológico, como 

“respirar”, “tossir”, “sorrir”, “sonhar” ou “encarar”. O participante que está se 

“comportando”, chamado de behaver, é, geralmente, um ser consciente, entretanto, o processo 

é mais próximo gramaticalmente do fazer. O processo comportamental, como vemos em (06), 

pode estar próximo de vários outros processos como: mental (olhar, assistir, ouvir etc); material 

(cantar, dançar, mentir etc) ou até verbal, que será descrito a seguir (falar, tagarelar, 

resmungar etc). 

(09) “Quero acrescentar que, neste momento, além do problema da lista fechada, há algo sendo 

urdido no Congresso Nacional, que é um verdadeiro lixo - a tentativa de anistiar o Caixa 2. Isso vai 

jogar a situação de descrédito da política brasileira num cenário ainda pior, de horror. Quero 

aproveitar para dizer que este debate hoje permite também este acréscimo. É preciso que nos 

coloquemos cada vez mais na perspectiva do combate a esse estratagema, a essa malandragem, porque 

quem pegou dinheiro indevidamente em campanha tem que arcar com as consequências que a lei prevê. 

O financiamento privado, financiamento de pessoa física, que é o que eu defendo também, vai ao 

encontro também da tese de baratear os custos de campanha, pois um dos grandes desafios da vida 

pública brasileira e da questão eleitoral é que possamos diminuir cada vez mais o peso do poder 

econômico, que desvirtua os resultados. Então, o financiamento de pessoa física vai nessa direção. 

Teríamos, no entanto, que ter um sistema de controle e fiscalização que fosse o mais aperfeiçoado 

possível. Mas eu queria participar desse debate e cumprimentar V.Exa. por recolocar no plenário esse 

tema tão importante.” 

[16 de março de 2017 – Discurso]13 

                                                           
12http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/a14ecd1d5609b7c5832580c00069dfe6?Op

enDocument 
13http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/7e8774c0ef477236832580e50

06fb020?OpenDocument 



44 
 

Na fronteira entre “mental” e “relacional” está a categoria de processos verbais: relações 

simbólicas construídas na consciência humana e encenadas na forma de linguagem. Os 

processos verbais são os processos do dizer. Qualquer verbo utilizado como verbo de elocução 

é considerado um processo verbal. Esse processo é marcado por três elementos: o receptor, o 

verbiage e o alvo. O receptor é aquele a quem o dizer é dirigido. O verbiage é correspondente 

ao que é dito e o alvo é a entidade marcada no processo do dizer, como vemos em (10). 

 

(10) Aqui V.Exa. aborda a dupla cobrança. Isto tem acontecido com muita frequência. E V.Exa. 

ainda diz no Parágrafo 1º: (Lendo) “É nula a cláusula contratual que autorize a instituição financeira 

a fazer o desconto de que trata o caput deste Artigo”. (Conclui a leitura) Aqui não é uma recomendação, 

é um ordenamento ao órgão estadual que trata de concretizar a inclusão do desconto, que é a nossa 

Seplag. Aliás, é preciso dizer que a Seplag não tem cuidado, com o zelo que deveria, das consignações. 

[21 de março de 2017 – Ordem do dia – Projeto de Lei 2394/2017]14 

 

E na fronteira entre o relacional e o material estão os processos relacionados com a 

existência, os processos existenciais, que representam algo que existe ou acontece. Tipicamente 

ocorrem com verbo ser, por isso assemelham-se aos processos relacionais, entretanto, também 

podem ocorrer com verbos como “existir”, “permanecer”, “surgir”, “ocorrer”, “acontecer” 

etc., como vemos em (11). Isso finaliza o círculo. 

 

(11)  Aliás, a grande característica em nosso País e em nosso Estado é o desprezo ao patrimônio. 

As coisas vão se degradando, vão se perdendo, e é preciso que haja um prestígio a essa iniciativa 

porque preservar o patrimônio é preservar a História, é preservar a Cultura, e isso tem sido relegado 

a um plano de inferioridade. Portanto, todos aqueles que participaram, e acredito que haja um interesse 

muito grande na participação na audiência pública, não ficando restrito ao plenário, nesse momento, 

mas não ficando restrito, exclusivamente, à própria Comissão. De qualquer maneira, é uma iniciativa 

da maior relevância, e tem que contar, obviamente, com a nossa aprovação, com o nosso apoio. 

[22 de março de 2017 – Ordem do dia – Projeto de Lei 1883/2016]15 

 

Halliday afirma que ele sempre começa com os verbos materiais porque, em parte, são 

os mais acessíveis à nossa reflexão consciente e porque, durante a maior parte da história da 

linguística, eles têm sido o centro das atenções. Com isso, já é de se esperar que os verbos do 

tipo material terão maior número de ocorrências em nossa análise de dados.  

Para o autor, o processo é o elemento mais central na configuração. Os participantes 

estão próximos do centro, pois estão diretamente envolvidos no processo, provocando sua 

                                                           
14http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/d2789cfb9d6b0d18832580ea0

0620871?OpenDocument 
15http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/5c09de678a6900be832580eb0

0573efd?OpenDocument 
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ocorrência ou sendo afetados de alguma forma. A natureza dos participantes é variável de 

acordo com o tipo de processo e a configuração do processo + participantes constitui o centro 

experiencial da oração. Elementos circunstanciais aumentam esse centro de alguma forma - 

temporal, espacial, causal etc., mas sua localização na configuração é mais periférica e, ao 

contrário dos participantes, eles não estão diretamente envolvidos no processo. É possível 

observar a configuração na figura abaixo. 

 

Figura 3. Elementos centrais e periféricos na estrutura experiencial da oração 

  

O participante também pode ser chamado de actor (ator, de agora em diante), que é 

basicamente aquele que pratica a ação, ou seja, o que traz a mudança. Em uma oração material, 

por exemplo, sempre há um participante – o actor, que traz um desdobramento do processo ao 

longo do tempo. Se o resultado conta apenas com um participante no processo, chama-se a 

oração de intransitiva, caso o processo se estenda a um outro participante – o objetivo – 

afetando-o de alguma forma, esse resultado é registrado como Goal (meta, de agora em diante). 

As definições de Ator  e Meta são válidas apenas para orações materiais pois 

representam figuras, como o ator define, de doing-&-happening (fazer e acontecer), ou seja, 

alguma entidade faz alguma coisa que pode ser para alguma outra entidade. As representações 

de Ator e Meta podem variar de acordo com a sua forma de expressão. Na variante operative, 

por exemplo, o Ator é o sujeito, dessa forma, o modo e as formas não-marcadas (orações 

declarativas) são o Theme. A Meta é o complemento e, em casos não-marcados, ela está dentro 

do Rheme. Já na variante receptive, a Meta é o sujeito (Theme) e o Ator passa a ser adjunto 
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dentro do Rheme, pois, nesse caso, ele pode ser deixado de fora. As variantes operative e 

receptive equivalem às vozes verbais, em Língua Portuguesa, ativa e passiva, respectivamente.  

Para Halliday, as orações são as mesmas de maneira experiencial. Ambas representam 

uma configuração de Ator + Processo + Meta. Mas eles diferem em como esses papéis são 

mapeados nas funções interpessoais na estrutura modal da cláusula. 

Conhecemos dois papéis de participante em cláusulas relevantes: o ator e a meta. O Ator 

é um participante inerente em todas as orações materiais, sejam elas intransitivas ou transitivas; 

A Meta é inerente às cláusulas transitivas.  

Enquanto as cláusulas materiais estão relacionadas com a nossa experiência do mundo 

material, as cláusulas mentais estão relacionadas com a nossa experiência do mundo da nossa 

própria consciência, são cláusulas de percepção: uma cláusula mental constrói mudança no 

fluxo de eventos ocorrendo em nossa própria consciência. Esse processo de percepção pode ser 

interpretado como fluindo da consciência de uma pessoa ou como algo que a invade; mas não 

é interpretado como um ato material (HALLIDAY, 1970). 

As cláusulas mentais são semelhantes, na medida em que o sujeito é um grupo nominal 

que denota um ser consciente, e, em contraste com o sujeito, o complemento é realizado por 

um grupo nominal que pode denotar entidades de qualquer tipo. Por constituírem cláusulas de 

percepção, os participantes são denominados como senser, que é sempre um participante 

humano porque ele precisa ser dotado de consciência,  e aquilo que é percebido é denominado 

como phenomenon, que está relacionado ao que é sentido, pensado, desejado, sua posição é, em 

certo sentido, invertida. 

As cláusulas relacionais podem ser interpretadas não apenas com coisas como 

participantes, mas também com atos e fatos, e, por isso, diferem claramente das materiais; mas 

elas se assemelham às mentais nesse ponto. No entanto, em uma cláusula relacional, atos e fatos 

não são interpretados como um fenômeno da consciência; ao contrário, elas são construídas 

como um elemento em um relacionamento de ser. Assim, enquanto uma coisa, ato ou fato 

interpretado como um Phenomenon em uma cláusula mental é configurada com um Senser, em 

uma cláusula relacional, uma coisa, ato ou fato interpretado como um participante é configurado 

com outro participante relacional que tem que vir do mesmo domínio do ser. 

Há ainda uma diferença entre cláusulas mentais e relacionais relacionadas à 

interpretação de fenômenos semióticos. Com uma cláusula mental, o fenômeno da consciência 

pode ser interpretado como uma ideia trazida à existência através do processo de consciência e 
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representada gramaticalmente como uma cláusula separada, mas isso não é possível com 

cláusulas relacionais. Além disso, enquanto um participante em uma cláusula mental é sempre 

dotado de consciência, isso não acontece em cláusulas relacionais.  

As cláusulas relacionais podem acontecer no modo "atributivo", quando uma entidade 

tem algo atribuído a ela. Estruturalmente, esse “algo” é rotulado como Atributo, e a entidade à 

qual ela é atribuída é a Transportadora - a "portadora" do "atributo", ou, em inglês, o Carrier. 

Este tipo de cláusula é um recurso para caracterizar entidades que servem como Carrier; e é 

também uma estratégia gramatical central para avaliar conferindo um Atributo de avaliação ao 

Carrier. 

Quando estão no modo de "identificação", alguma coisa tem uma identidade atribuída a 

ela. Isso significa que uma entidade está sendo usada para identificar outra: "x é identificado 

por a" ou "a serve para definir a identidade de x". Estruturalmente rotulamos o elemento x, o 

que deve ser identificado, como o Identificado, e o elemento a, aquele que serve como 

identidade, como o Identificador. 

Já os processos comportamentais são processos de comportamento fisiológico e 

psicológico (tipicamente humanos), como respirar, tossir, sorrir, sonhar e olhar fixamente etc. 

Eles são os menos distintos de todos os seis tipos de processos porque não possuem 

características claramente definidas; ao contrário, eles são parcialmente como o material e 

parcialmente como o mental. O participante que está "se comportando", rotulado como 

Behaver, é tipicamente um ser consciente, como senser; o processo é gramaticalmente mais 

parecido com "fazer".  

Os processos comportamentais são quase sempre intermediários; o padrão mais típico é 

uma cláusula que consiste apenas em Behaver e Processo. Uma variante comum deles é aquela 

em que o comportamento é vestido como se fosse um participante, então o participante é 

análogo ao escopo de uma cláusula "material", neste caso, sendo chamado de Behaviour.  

Nas cláusulas verbais, consideradas as cláusulas do dizer, temos o Sayer como o 

participante do processo. Tais cláusulas são um recurso importante em vários tipos de discurso. 

Contribuem para a criação da narrativa, possibilitando o estabelecimento de passagens 

dialógicas. Quando passagens narrativas são construídas em conversas, orações “verbais” são 

frequentemente usadas para desenvolver relatos de diálogo sobre o modelo de “x disse, então y 

disse” junto com citações do que foi dito 
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O Receptor, ou Receiver, é aquele a quem o ditado é dirigido. O Receptor é realizado 

por um grupo nominal tipicamente denotando um ser consciente (um falante em potencial), um 

coletivo ou uma instituição; o grupo nominal ocorre sozinho ou é marcado por uma preposição. 

A gama de possibilidades realizacionais depende do léxico do grupo verbal que realiza o 

processo; O Verbiage é a função que corresponde ao que é dito, representando-o como uma 

classe de coisa e não como um relatório ou uma citação. 

Nas cláusulas existenciais,  geralmente, há um elemento circunstancial distinto de tempo 

ou lugar; se o elemento circunstancial é temático, o Sujeito pode ser omitido - mas aparecerá 

se houver uma marca. Outra maneira comum de "localizar" o processo no espaço-tempo é segui-

lo com uma cláusula não finita. A entidade ou evento que está sendo dito é rotulado, 

simplesmente, como Existente. Em princípio, pode "existir" qualquer tipo de fenômeno que 

possa ser interpretado como uma "coisa": pessoa, objeto, instituição, abstração; mas também 

qualquer ação ou evento. Neste ponto, o 'existencial' funde-se com o tipo de cláusula 'material'.  

  

1.3 Modalidade Deôntica 

Os estudos sobre as modalidades baseiam-se em modelos lógicos, porém diferenciam-

se deles por suas formas não contínuas que assumem as línguas. Os modelos lógicos são 

baseados principalmente em dois eixos básicos, o de conhecimento e o de conduta, que são 

pertinentes às funções linguísticas e de modalidade (ALVES WIEDEMER, 2016).  

De modo geral, “a modalidade pode ser definida como o modo pelo qual o significado 

de uma frase é qualificado de forma a refletir o julgamento do falante sobre a probabilidade de 

ser verdadeira a proposição por ele expressa” (QUIRK, 1985, in: NEVES, 1996, p. 164), assim, 

podemos definir a modalidade como a avaliação do falante acerca daquilo que é dito. 

Dessa forma, a modalidade é: 

A operação de assunção, pelo enunciador, do conteúdo proposicional de seu 

enunciado em relação a um evento ou a uma certa relação intersubjetiva. 

Distingue-se assim o dictum, ou conteúdo de pensamento, do modus, ou 

atitude que o sujeito toma em relação ao conteúdo expresso na proposição 

(Saint Pierre 1992, in: NEVES, 1996, p. 164). 

 

Em termos gerais, a noção de modalidade resulta em uma análise semântica do 

enunciado que permite, assim, distinguir o dictum, entendido como conteúdo proposicional, e 

o modus, entendido como a própria modalidade, o ponto de vista do falante sobre aquilo que é 
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dito. Em outras palavras, isso equivale a dizer que, ao lado daquilo que se diz (o dictum), há o 

modo (modus) como aquilo que se diz é dito (ALVES WIEDEMER, 2016).  

Ainda sobre os componentes modus versus dictum, Castilho (2010, p. 321-322) afirma 

que:  

 

O dictum é a informação contida na sentença, é seu conteúdo proposicional, 

representados gramaticalmente pelos constituintes [sujeito-predicado]. O 

modus é a avaliação do que fazemos sobre o dictum, que podemos apresentar 

como uma certeza, uma dúvida, uma ordem etc.; ele é representado 

gramaticalmente pela entoação, pelo modo verbal e por advérbios e adjetivos 

sentenciais. Agregue-se a isso modalidade, que é o propósito com que 

enunciamos o conteúdo da sentença, tal como asseverar, indagar, ordenar. 

Com base nas diferentes modalidades, podemos propor uma tipologia 

discursivamente orientada das sentenças, objeto desta sanção. 

 

Neves (1996) também apresenta a noção de Kiefer (1987) que divide a modalidade em 

três noções: como expressão de possibilidade e de necessidade, podendo ser, respectivamente, 

tanto epistêmica quanto deôntica; como expressão de atitude proposicional; ou como expressão 

de atitudes do falante.  

Estas formas de modalização referem-se às proposições, ou seja, o conteúdo de 

pensamento do falante, com exceção da última, pois sua estrutura semântica é organizada com 

base nos elementos atitudinais do falante no discurso. Orações definidas como não-descritivas 

são expressões não-proposicionais, sendo necessária a coerência entre os termos expressos pelo 

falante, para ligar-se à lógica.  A modalidade manifesta-se por meio de verbos, advérbios, 

substantivos, categorias gramaticais como tempo, aspecto e modo verbais, e, também, adjetivos 

em posição predicativa. 

 Neves (1996, p. 168) indica que o falante tem do valor modalizador o chamado “modo 

verbal”, em que o tempo verbal também entra na configuração modal do enunciado. A autora 

exemplifica tal configuração com o uso do tempo futuro harmonizado com o advérbio 

tipicamente epistêmico. Além disso, Dias (2013) afirma que o expediente morfossintático 

unipessoal minimiza a participação do falante, contrastando com o entorno em primeira pessoa. 

Na apassivação, por exemplo, o objetivo é descomprometer o falante retirando-o da posição de 

sujeito, facilitando, assim, que ele se retire do enunciado, corrigindo uma construção ativa 

inicialmente. Pode-se observar que a atitude do falante em relação ao seu enunciado revela uma 

escolha da construção morfossintática para se descomprometer, e isso independe do tipo de 

modalidade utilizada. 
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A modalidade é a forma de exprimir, por meios linguísticos, atitudes e opiniões dos 

falantes ou das entidades referidas pelo sujeito sobre o conteúdo proposicional dos enunciados 

que produzem (OLIVEIRA, MENDES, 2013).  

Na literatura linguística (LYONS, 1977), o termo deôntico tem origem na palavra grega 

déon (o que é obrigatório) e se refere à lógica da obrigação, da ordem e da permissão. Ao definir 

a modalidade deôntica, Lyons (1977) elenca algumas características. A primeira é relacionada 

à sentença, que nesse tipo de modalidade, não descreve um ato em si mesmo, mas um estado-

de-coisas.16 Quirk (1985, in: NEVES, 1996, p. 187) afirma que a categoria deôntica envolve 

algum tipo de controle humano intrínseco dos eventos, chamando de “modulação” ou 

“modalidade de raiz”. 

Para Casteleiro (2014, p. 33), a “ordem” é geralmente entendida como uma imposição 

da vontade do superior ao inferior, podendo o primeiro ser tanto uma entidade oficial como 

particular. Neste caso, o superior aparece revestido de uma autoridade tal que o inferior não 

ousa pôr em dúvida o cumprimento da “ordem” dada quer oralmente, quer transmitida por 

escrito. O autor defende ainda que é possível que se tenha um caráter mais ou menos coercitivo, 

que dimana da maior ou menor autoridade da pessoa que ordena. Esta tanto pode ser 

socialmente superior como igual à pessoa que obedece.  

 A modalização deôntica situa-se no nível da predicação (NEVES, 1996) e, ao expressar 

o estatuto da realidade de um estado-de-coisas, o falante baseia sua avaliação no conhecimento 

de possíveis situações relativas a algum sistema de convenções morais, legais ou sociais 

(ALVES WIEDEMER, 2016). De acordo com Gonçalves, Souza, Casseb-Galvão (2008), os 

predicados de valor deôntico indicam que o estado-de-coisas descrito na sentença completiva é 

apresentado como uma necessidade, obrigação, permissão ou como uma proibição. Podem 

ainda expressar uma capacidade atribuída ao referente do sujeito da sentença matriz de realizar 

o estado-de-coisas descrito na completiva. 

 Castilho (2010, p. 363) segue a mesma linha de pensamento ao dizer que: 

 

 

 

 

                                                           
16 Neves (1996, p. 174) define estado-de-coisas “como uma codificação linguística (e possivelmente cognitiva) 

que o falante faz da situação. Sendo algo que pode ocorrer em um determinado mundo, um estado-de-coisas está 

sujeito a determinadas operações, isto é, ele pode ser: localizado no espaço e no tempo; ter uma certa duração; ser 

visto, ouvido, ou, de algum modo, percebido”. 



51 
 

Os modalizadores deônticos predicam o conteúdo sentencial, que passa a ser 

entendido como um estado-de-coisas que precisa ocorrer obrigatoriamente. 

Não é mais o valor de verdade da sentença que está em jogo, como nas classes 

anteriores [epistêmicos asseverativos e epistêmicos dubitativos]. Esses 

modalizadores correspondem à função desiderativa da linguagem, donde a 

noção de futuridade que os acompanha. 

 

 A noção de futuridade vinda da modalidade é decorrente, para Côroa (1985, p. 57), 

citado em Borges (2008), da noção de que “o futuro (...) expressa sempre um pensamento que 

parte do possível para a certeza: interpretações antecipadas sobre este movimento fornecem os 

empregos modais; interpretações posteriores fornecem os empregos temporais”. Borges (2008) 

cita ainda Câmara Jr. (1967, p. 27), Pontes (1973), Corôa (1985), Comrie (1985), Bybee e 

Pagliuca (1987) e afirma que esses autores acreditam que todas as maneiras de expressar futuro 

são baseadas na modalidade; o futuro é menos definido, já que não sabemos tanto do futuro 

como sabemos do passado, pois é apenas uma possibilidade. 

 Para Prata e Nogueira (2017),  

a) a sentença deonticamente modalizada não descreve um ato em si mesmo, 

mas um Estado-de-coisas que será obtido, caso o ato seja realizado, em algum 

tempo/mundo futuro; b) há uma relação intrínseca entre modalidade deôntica 

e a noção de futuridade; c) nessa categoria de modalidade, há o 

(re)conhecimento de uma fonte que instaura ou cria um valor deôntico que 

recai sobre um alvo, pessoa ou instituição à qual está dirigido tal valor 

deôntico instaurado. 

 

Bybee (1985), afirma que marcadores futuros são frequentemente usados em função 

atemporal associados à modalidade. Os modos, tais como intenção, desejo ou obrigação que, 

às vezes, são associados a tempos futuros, são os resíduos do significado originalmente 

expresso pela construção da qual o futuro evolui. Futuros evoluem, normalmente, de 

construções que expressam obrigação ou necessidade, objeto de nossa pesquisa, além de desejo 

e movimento ou intenção.  Para Bybee (1985), as modalidades expressam essas noções de 

condições predicativas no agente do uso, ou seja, no falante. À medida que essas modalidades 

se desenvolvem em marcadores futuros, elas mudam para se aplicarem menos especificamente 

ao agente da oração, e começam, antes, a aplicar a noção de futuro à toda a oração. 

É possível observar tais características, nos exemplos (12) e (13), a seguir: 
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(12) Também tenho que aqui parabenizar ao segundo melhor Carnaval de escolas de samba do 

Estado do Rio de Janeiro que, alguns sabem, não todos, é o Carnaval de Nova Friburgo. Parabéns ao 

Unidos da Saudade, parabéns à Imperatriz de Olaria que foram as campeãs do Carnaval de Nova 

Friburgo que também apresenta alegorias gigantescas, fantasias belíssimas. O Deputado Comte 

Bittencourt esteve lá no desfile das escolas de samba de Nova Friburgo e pode atestar, realmente, de 

fato, os desfiles das escolas de Nova Friburgo é de uma grandeza e não é à toa que deve realmente ser 

considerado como o melhor do interior do Estado do Rio de Janeiro e o segundo melhor do Estado, 

obviamente perdendo para aquele que é o melhor do mundo que é o da Cidade do Rio de Janeiro. 

Agora, eu iniciei o meu discurso falando exatamente, Sr. Presidente, sobre a esperança que nasce com 

o iniciar de um novo ano, alguns dizem que começa depois do Carnaval, mas apesar das dificuldades é 

preciso manter-se firme com o olhar no horizonte. 

[07 de março de 2017 – Discurso]17 

 

(13) Ficou determinado pelo Supremo que a competência quanto às questões relativas ao 

saneamento básico devem ser compartilhadas, não devendo concentrar-se apenas nas mãos de um 

único ente federativo, nestes termos: “O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no 

respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e Estado. É necessário evitar que o poder 

decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente, para a preservação do 

autogoverno, e da autoadministração dos municípios”. Palavras do Supremo Tribunal Federal. 

O Poder Executivo, como sabe V.Exa., Sr. Presidente, encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto 

de Lei Complementar 10/2015, que dispõe sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sua 

composição, organização e gestão. Em obediência ao tema tratado e decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

 [09 de fevereiro de 2017 - Projeto De Lei 2345/2017 - Mensagem 03/2017]18 

 

 

 Tanto em (12) quanto (13) há projeção futura, o que nos leva às afirmações feitas por 

Bybee (1985). É possível notar que, apesar de não ter qualquer marca morfossintática indicativa 

de futuridade, a modalidade nos leva a esse entendimento. Por serem coisas que ainda não 

aconteceram, trata-se de necessidades expressas pelo falante, que, para descomprometer-se das 

informações, também impessoaliza a estrutura ao fazer uso de infinitivo na oração completiva.   

 Said Ali (1965) afirma que o futuro, apesar de ser uma forma verbal apropriada para 

significar que certo acontecimento poderá ocorrer mais tarde, não restringe seu emprego 

somente a isso. O futuro também é utilizado para referir-se a fatos ou intenções que se passam 

na atualidade, mas que convém expor como se pertencessem ao domínio vago e indefinido do 

porvir (SAID ALI, 1965, p. 317).  

 O futuro categórico, para Said Ali (1965), exprime uma ordem dada no tempo presente, 

contando-se que será cumprida. Trata-se de uma linguagem mais imperativa, pois não considera 

o que as vontades do indivíduo a quem se dirige a ordem.  

                                                           
17http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/45b6739f3c96d006832580dc0

075b49c?OpenDocument 
18http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/82cf932e55167305832580c20

0740f57?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1 
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O eixo da conduta está situado no domínio do dever (obrigação e permissão) e 

corresponde a atos diretivos de fala, ligando-se ao imperativo, em que se espera que o falante 

induza o outro a agir de determinada forma. Para Casimiro (2007), analisar a modalidade 

deôntica deve incluir um conjunto de regras sociais e morais já existentes, e, a partir dessas 

regras, os valores de permissão, obrigação ou necessidade são estabelecidos pelo falante. Tais 

regras podem se manifestar em leis, cultura e hábitos de uma sociedade.  

 Para Oliveira e Mendes (2013, p. 624), a permissão e obrigação são controláveis, dado 

que têm sua origem em participantes humanos da situação descrita pela frase (incluindo o 

falante). A possibilidade ou necessidade de um determinado acontecimento, no entanto, podem 

ser o resultado de fatores independentes dos participantes, logo não controláveis por estes. 

Almeida (1980) e Neves (1996, 2010) já pontuaram que a obrigação é dividida em 

moral, material e lógica. 19 A obrigação moral é aquela que se fundamenta nas leis sociais, no 

costume, no decoro, nos princípios da religião e do indivíduo, trata-se do dever civil, 

profissional, religioso etc. A obrigação material ocorre por necessidade física, fisiológica, de 

natureza material em geral. O caráter da obrigação tem um envolvimento passivo que 

corresponde a ser obrigado ou necessário. 

Para Silva (2002), os valores de necessidade e obrigação estariam, inicialmente, em 

polos distintos. A necessidade faz parte da modalidade alética, pois refere-se ao eixo da 

existência e à verdade ou falsidade de um determinado estado de coisas. Toda vez que o 

enunciado refletisse algo necessário, essencial ou indispensável estaria incluído na modalidade 

alética. Já a modalidade deôntica, para o autor, está no domínio da moral e dos deveres. Por 

estar relacionada à conduta, tem a ver com o que se espera que interlocutor faça. Entretanto, 

Silva (2002) aproxima as duas definições ao dizer que a necessidade pode, em determinados 

contextos, apontar para uma relação de obrigatoriedade, o que faria com que a modalidade 

alética se tornasse quase deôntica e dá um exemplo “É necessário estar de bem consigo 

mesmo”. 

Silva (2002, p. 484) afirma que a ambiguidade das aléticas está situada entre a 

modalidade epistêmica e a modalidade deôntica.  

 

 

                                                           
19 Almeida (1980) define, ainda, a obrigação lógica que tem vínculo nas deduções do raciocínio e rege-se pelas 

leis do pensamento. 
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O envolvimento com a verdade relacionada a mundos possíveis dificulta a sua 

localização no discurso, porque o conteúdo de verdade em um ato de fala vem 

sempre mesclado com o conhecimento e julgamento do falante. Aristóteles 

afirma que os enunciados de uma ciência nem sempre são verdadeiros. A sua 

formulação como necessariamente ou possivelmente verdadeiros, por si só, 

modifica o grau de verdade. A modalidade alética, em seu estado puro, só 

ocorre fora do contexto de enunciação, quando se muda o foco para a 

organização lógica interna dos termos da proposição e para a sua relação com 

os mundos possíveis, podendo ou não ser verdadeira. Vê-se, então, que não se 

presta a uma investigação linguística dos enunciados, tanto quanto as 

epistêmicas e as deônticas. 

 

A ambiguidade de sentidos entre o que é necessário e o que é obrigatório é justamente 

o que nos interessa. Para o autor, a modalidade alética, então, não é importante a ponto de ser 

investigada, pois, dentro do campo semântico de obrigatoriedade ou da certeza/probabilidade, 

já se tem, respectivamente, a modalidade deôntica e a epistêmica.  

Oliveira e Mendes (2013, p. 632-634) propõem uma classificação um pouco diferente 

dividindo a modalidade relacionada à obrigação em: (i) modalidade interna ao participante; (ii) 

modalidade deôntica e (iii) modalidade externa ao participante.  

 

A modalidade interna ao participante envolve noções associadas à capacidade 

e necessidade internas da entidade denotada pelo sujeito da frase, que pode ser 

o falante, no caso de primeira pessoa. (...) A modalidade deôntica prende-se 

com as leituras de permissão e de obrigação. O valor de permissão relaciona-

se com o domínio de possibilidade, pois a permissão estabelece desde logo 

uma das condições para que a atualização da situação seja viável. (...) A 

modalidade deôntica envolve duas entidades, uma que outorga uma permissão 

ou estipula uma obrigação e uma segunda entidade sobre a qual essa permissão 

ou obrigação recaem. (...) Enquanto a modalidade deôntica veicula valores de 

permissão e de obrigação impostos por um participante ou por normas sociais, 

envolvendo, portanto, alguma capacidade de controlo sobre a situação, no 

caso da modalidade externa aos participantes, a possibilidade ou necessidade 

é estabelecida por circunstâncias externas, que se impõem aos participantes e 

que resultam das circunstâncias ou de fenômenos físicos, isto é, de aspectos 

não controláveis.  

  

As autoras dizem que não é fácil distinguir as três modalidades e que a diferença básica 

entre elas é que a interna é relativa à capacidade interna (ser capaz de) do falante situada no 

domínio da possibilidade, a modalidade deôntica é controlada por um dos participantes e a 

externa é resultado de fatores externos ao evento.  

Bybee et al (1994) afirmam que a modalidade deôntica está inserida no que chamam de 

modalidade orientada para o agente e que a obrigação expressa por ela pode relatar a existência 

de condições sociais externas que obrigam um agente a completar a ação predicativa de maneira 



55 
 

forte ou fraca. Para os autores, a necessidade relata a existência de condições físicas que 

obrigam um agente a concluir a ação de predicado.  

Já Hengeveld (2004, p. 1195) classifica a modalidade deôntica dividida em (i) orientada 

para o evento e (ii) orientada para o participante e afirma que: 

 

A modalidade deôntica orientada para o evento caracteriza eventos em termos 

do que é obrigatório ou permitido dentro de algum sistema de convenções 

morais ou legais (cf. Allwood et al. 1977: 111). Em contraste com a 

modalidade deôntica orientada para os participantes, as obrigações expressas 

por meios da modalidade deôntica orientada para o evento não descansa sobre 

um participante em particular, mas regras gerais de conduta. Este sentido de 

aplicabilidade geral pode ser mais claramente identificado em expressões 

impessoais20 

 

Para Gasparini-Bastos (2014), a modalidade deôntica, quando orientada para o 

participante, descreve um participante que está sob uma obrigação ou que tem uma permissão 

para se engajar no evento designado pelo predicado.  Quando a modalidade está orientada para 

o evento, a obrigação não recai sobre um participante particular, mas representa regras de 

conduta geral.  

Em nossa análise, observamos que a modalidade deôntica indica sempre uma obrigação 

(seja fraca, seja forte) e que a mudança muitas vezes se dá pelos fatores internos ou externos, 

independentemente da ação do participante. Este pensamento está em consonância com as 

definições de Almeida (1980), Neves (1996) e Hengeveld (2004), já que todos consideram que 

fatores internos ou externos possam influenciar na escolha do falante. 

Lyons (1977) e Halliday (1970) propõem as mesmas definições, entretanto nomeiam 

como modalidade deôntica subjetiva e modalidade deôntica objetiva. De acordo com Verstraete 

(2001, p. 1513), a subjetividade e objetividade de Langacker não são totalmente desvinculadas 

da subjetividade e objetividade da modalidade deôntica definida por Halliday (1970), 

entretanto, são consideradas um ponto adicional que dependerá de como a relação com o 

interlocutor figurará no enunciado, portanto, não utilizaremos a definição proposta por Lyons 

(1977) e Halliday (1970) para não haver ambiguidade com os termos usados na parte de 

perspectivação conceptual.  

                                                           
20 “Deontic event-oriented modality characterizes events in terms of what is obligatory or permitted within some 

system of moral or legal conventions (cf. Allwood et al. 1977: 111). In contrast to deontic participant-oriented 

modality, the obligations expressed by means of deontic event-oriented modality do not rest upon a particular 

participant, but represent general rules of conduct. This sense of general applicability can most clearly be identified 

in impersonal expressions” 
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Desta forma, em nosso trabalho, consideraremos como base de análise: (a) obrigação 

moral, interna, ditada pela consciência que compele o agente a completar a ação; (b) obrigação 

material, ditada por imposição externa, social, imposição das circunstâncias que compelem o 

agente a completar a ação; e (c) necessidade, entendida, aqui, como uma maneira atenuada de 

ordenar.  

 Casimiro (2007, p. 19-20), ao analisar a obra de Lyons (1977), salienta que: 

 

Além dessa convenção de regras sociais e morais, é necessário também que 

haja o reconhecimento, por parte dos membros de uma dada sociedade, dos 

valores e pesos dessas normas. É a partir do reconhecimento dessas regras e 

valores, por exemplo, que se designa dado membro ou instituição de uma 

sociedade como autoridade ou não. 

 

  Além disso, salienta que “o destinatário de uma expressão deôntica pode se recusar a 

obedecer tal obrigação, negar que essa obrigação exista ou questionar sua existência, indagando 

sua origem” (CASIMIRO, 2007). 

 A análise proposta por Dias (2013a, 2013b), parte das leituras feitas de Lyons (1997), 

Halliday (1994), Neves (1996, 2000, 2002, 2010) e Langacker (2011) e compartilha as mesmas 

definições já apresentadas neste trabalho. 

 

1.4 Perspectivação conceptual 

A Linguística Cognitiva assume que toda linguagem é sobre o significado que é 

perspectivado, enciclopédico, flexível e baseado na experiência e no uso, do qual os 

significados gerados nas construções não são objetivos, e sim construídos a partir da perspectiva 

e experiência de cada falante (LANGACKER, 1988 apud ALVES WIEDEMER, 2018).  

Para Alves Wiedemer (2016, 2018), em retomada a Langacker (1988), as construções 

linguísticas são concebidas como esquemas cognitivos padrões usados para desempenhar outras 

atividades, ou seja, são procedimentos parcialmente automatizados e utilizados para produzir 

comunicação. O falante adquire o conhecimento enquanto aprende a usar a sua língua. Posto 

isso, assume-se que as categorias linguísticas são assentadas na experiência que temos das 

construções em que ocorrem (BYBEE, 2016).  

A perspectiva cognitiva da gramática é fundamentada em dois princípios: (i) a 

linguagem é um sistema simbólico do próprio processo de conceptualização e (ii) a linguagem 

é um meio de comunicação/interação (SILVA, BATORÉO, 2010). Silva e Batoréo (2010) 
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dizem que uma língua/gramática compreende estruturas semânticas, fonológicas e conexões 

simbólicas entre essas duas estruturas. A implicação do primeiro princípio é que gramática e 

semântica passam a ser indissociáveis e, com isso, léxico e semântica também começam a 

formar um continuum. A gramática, então, não pode ser estudada independentemente do 

significado e muito menos das capacidades cognitivas gerais. E, no segundo princípio, 

considera-se que todas as unidades linguísticas são abstraídas de eventos de uso, ou seja, são 

sempre esferas contextualizadas do uso da língua. Não há espaço para distinção entre 

conhecimento e uso da linguagem, pois o conhecimento de uma língua emerge do uso. 

Vesterinen (2006) afirma, retomando Langacker (1987), que a gramática não é uma 

estrutura autônoma, ou seja, ela não é vazia semanticamente. A gramática é um instrumento 

convencionalizado que está à disposição dos falantes para que estes possam fazer uso com uma 

finalidade comunicativa.  

Como não é possível fazer distinção entre léxico, morfologia e sintaxe, esses itens 

formam um continuum de estruturas simbólicas que estão disponíveis na língua para expressar 

estruturas semânticas. Vesterinen (2006, p. 30) afirma, então, que 

 

(1) a estrutura semântica não é universal, mas varia de uma língua para outra. 

Além disso, tal estrutura é baseada na imagética convencional, e caracterizada 

em relação às nossas estruturas de conhecimento, (2) a gramática (ou a 

sintaxe) não representa um nível autónomo e formal de representação, mas é 

simbólica, consistindo numa convencionalização simbólica de estrutura 

semântica, (3) Não existe nenhuma distinção significativa entre gramática e 

léxico. 

 

A sintaxe é portadora de valor semântico e cada língua pode diferir semanticamente na 

descrição de um evento com o mesmo conteúdo conceptual. A estrutura gramatical de 

Langacker (1987) é dividida em três: (i) semântica, (ii) fonológica e (iii) simbólica. A estrutura 

simbólica é a união do semântico e fonológico. “O conceptualizador dá um significado 

(conceptualiza) a um evento (ou uma sensação), e pela simbolização entre os espaços semântico 

e fonológico, pode manifestar a conceptualização numa vocalização” (VESTERINEN, 2006, p. 

33). 
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Figura 4. Modelo de emprego linguístico (Fonte: LANGACKER, 1988a, IN: VESTERINEN, 2006) 

 

Como se pode ver na figura representada acima, o falante não faz uso somente de 

unidades simbólicas ao emitir uma expressão linguística. Vesterinen (2006) afirma que, além 

da gramática (Gr), os recursos podem ser o conhecimento geral do falante, o seu conhecimento 

contextual, as finalidades expressivas e até mesmo considerações estéticas. No momento de 

codificação, os recursos passam por uma etapa de solução de problemas, assim o locutor 

escolhe a expressão mais adequada para a conceptualização, e esse processo encaixa-se no polo 

semântico. Depois, o falante pode passar à vocalização: a emissão da sua mensagem. 

Evidentemente, o ouvinte faz uso dos mesmos recursos ao conceptualizar a mensagem. A 

diferença reside em que a sua conceptualização tem lugar depois da vocalização do falante.  

Vesterinen (2006) diz que “a gramática é compreendida como uma convenção 

linguística que sanciona as estruturas gramaticais num evento de uso e este evento representa 

uma conceptualização ou vocalização de uma estrutura semântica/gramatical”. Para o autor, 

esse modelo tem a vantagem de enfatizar uma estreita relação entre a gramática e a semântica. 

A gramática fornece os meios necessários para expressar ou conceptualizar um conteúdo 

semântico. O significado de uma expressão depende do contexto em que a expressão aparece 

(VESTERINEN, 2006, p. 37). 

Silva (1997a) afirma que a Linguística Cognitiva é uma abordagem da linguagem 

perspectivada como meio de conhecimento e em conexão com a experiência humana do mundo 

e que ela rejeita os pressupostos da autonomia da linguagem, como a separação entre o 

conhecimento semântico e o conhecimento extralinguístico.  

Para Silva e Batoréo (2010), a gramática é um sistema de estruturação conceptual que 

envolve capacidades cognitivas gerais, como percepção, atenção, categorização, memória etc. 

e afirmam que um dos princípios essenciais da Linguística Cognitiva é a conceptualização, que 

consiste numa determinada perspectivação do conceptualizador relativamente a uma entidade 
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ou situação, ou seja, qualquer conceptualização envolvida no significado de uma expressão 

lexical ou gramatical não pode ser caracterizada somente em termos das propriedades do objeto, 

mas tem que obrigatoriamente levar em consideração o sujeito dessa conceptualização. A 

perspectiva tem a ver com o modo como o falante vê determinada situação e isso inclui 

categorias como Ponto de vista, Escopo, Dêixis e Objetividade e Subjetividade. A objetividade 

e subjetividade é entendida por Langacker como um arranjo de visão entre o observador 

(conceptualizador ou locutor) e a entidade que é observada, no sentido de que essa entidade 

pode ser construída como objeto ou sujeito de determinada conceptualização. 

Para Gonçalves-Segundo (2017), em retomada a Croft (2012), há múltiplas 

perspectivações conceptuais disponíveis para uma experiência, então o falante deve escolher 

entre uma ou outra para sua formulação e isso dependerá do contexto. Croft (2012) afirma que 

a perspectivação conceptual serve aos objetivos dos interlocutores no discurso e que a natureza 

da realidade limita a perspectivação conceptual ou favorece algumas em detrimento de outras, 

além disso, considera que perspectivações conceptuais associadas a um item lexical também 

são limitadas por convenções culturais de uma comunidade de fala. Gonçalves-Segundo (2017) 

deixa mais claras tais definições abaixo 

 

 

Da perspectiva do produtor textual, a perspectivação conceptual consiste na 

estruturação semântica de uma experiência, materializada em enunciados 

concretos e resultado de uma atividade de conceptualização que é possibilitada 

e limitada pelas coerções cognitivas advindas do seu corporeamento, o que 

inclui tanto fatores biológicos quanto fatores sócio-histórico-culturais. Do 

ponto de vista do consumidor textual, a perspectivação conceptual apresenta 

pistas referenciais e relacionais materializadas no enunciado concreto, que 

representam uma alternativa de estruturação semântica da realidade, 

responsável por ativar nós em uma rede complexa de conceitos e categorias, 

que se associam a experiências multimodais corporeadas e simuladas de 

introspecção, ação e emoção. 

 

O significado de uma estrutura deve ser entendido como conceptualização, pois envolve 

qualquer tipo de experiência mental, seja ela abstrata, linguística, emotiva etc. (LANGACKER, 

1988). Para Geeraerts (2006), o significado de uma expressão linguística está sempre 

relacionado com um conceptualizador, e isso mostra que a língua não é um meio para descrever 

uma realidade objetiva, mas uma realidade perspectivada. 

O significado de uma expressão inclui não só o conteúdo conceptual acionado em seu 

uso, mas também a forma de construção desse conteúdo (SILVA, 2006); assim, a 

conceptualização consiste em modos alternativos de experienciar cognitivamente objetos e 
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situações, o que é realizado por capacidades cognitivas gerais de perspectivação conceptual, 

também chamada de construal (DORNELAS, 2014, in: ALVES WIEDEMER, 2018). O 

construal é um modo de entender algum aspecto do mundo (KOVËCSES, 2006), ou seja, 

mesmo duas expressões que representem o mesmo conteúdo conceptual podem diferir-se 

semanticamente em virtude das diferentes perspectivações conceptuais desse conteúdo 

(SILVA, 1997). 

 Silva (1997a) afirma ainda que: 

 

 

Tal como um observador, também o “conceptualizador” divide uma cena em 

partes que constituem o plano de fundo e partes que constituem o primeiro 

plano, distingue um objeto como figura proeminente que se destaca da base, 

assume uma posição estratégica a partir da qual consegue uma determinada 

perspectiva da cena, e realiza operações cognitivas tais como focalizar 

determinada região, salientar ou secundarizar certos elementos, examinar as 

unidades relevantes de uma cena.   

 

O processo de perspectivação é de natureza imagética, pois projeta uma imagem mental, 

o que tem sido estudado sobretudo por Langacker (1990), que identifica as dimensões da 

construção desse imaginário imagery (facetas do “construal”), entre eles, a perspectivação21.  

Gonçalves-Segundo (2017) afirma que o termo ‘imagético’ não faz referência a uma imagem 

em si, mas a uma abstração multimodal de experiência reiterada, que ocorre durante o 

desenvolvimento cognitivo pré-linguístico e que provê a base corporeada para a estruturação 

semântica de unidades gramaticais e lexicais — mesmo as mais abstratas, via extensão 

metafórica. O autor afirma ainda que tais estratégias estão ligadas ao processo de identificação 

e ao sistema conceptual de atenção.  

Essas operações dizem respeito aos modos pelos quais o conceptualizador direciona a 

atenção do leitor/ouvinte para as entidades e suas relações na cena representada, a partir de 

processos que aumentam ou diminuem o grau de saliência de entidades e ações, que ocultam 

ou inserem participantes na cena, que minimizam ou maximizam o campo de visão, com 

distintos níveis de distância (zoom) sobre a experiência retratada. Com isso, vê-se que é muito 

difícil dissociar o falante (conceptualizador) do discurso, pois é, a partir do ponto de vista dele, 

que podemos interpretar as diversas construções da língua. 

                                                           
21 De acordo com Silva (1997a) são dimensões da construção do imaginário “construal”: especificidade, 

"background", âmbito, perspectiva e proeminência. 
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Dentro de um processo de focalização, de acordo com Langacker (2008, apud 

GONÇALVES-SEGUNDO, 2017), a proeminência das entidades está relacionada à 

perspectivação conceptual, a Proeminência (Langacker) ou Atenção (Talmy) permite pôr em 

primeiro plano ou em plano de fundo determinada estrutura. E para Langacker, nesse sentido, 

está associada ao alinhamento Figura-Fundo (ou Trajector/Landmark) e suas possíveis relações 

com vozes verbais e estrutura informacional, já que são formas de dar determinado foco ao que 

se quer salientar. Halliday (1985) já faz menção a essas definições ao tratar de Theme/Rheme.  

Para Silva (2008), que retoma Langacker, há três tipos de proeminência, ou seja, de 

processos de focalização. Um é a saliência que resulta de uma construção objetiva e de uma 

menção explícita. O segundo tipo tem a ver com a organização assimétrica de cada expressão, 

composta de um perfil e uma base, e consiste no ato de perfilar, então cada expressão, 

relativamente ao conjunto de domínios cognitivos que envolve, isto é, em relação à sua base, 

distingue determinada subestrutura como uma espécie de foco de atenção, e esta subestrutura, 

chamada perfil, é o que a expressão designa. E, por fim, o terceiro tipo de proeminência diz 

respeito à organização dos participantes de qualquer relação que seja perfilada (aqui, pode ser 

expressa por verbos, preposições, adjetivos e advérbios): um dos participantes é construído 

como figura, isto é, como participante ao qual se atribui especial proeminência e à volta do qual 

a cena é organizada — este chamado por Langacker de Trajector; o segundo participante 

saliente é a base (ou fundo, ponto de referência) ou, na terminologia de Langacker, trata-se do 

Landmark. 

Silva (2008, p. 07) afirma também que a oposição Trajetor/Marco ou Figura e Fundo é 

um tipo de proeminência que ocorre nas categorias relacionais: um dos participantes é tomado 

como a entidade que está a ser avaliada, sendo assim a Figura ou o participante focal primário, 

enquanto o outro participante é considerado como o participante focal secundário, o Fundo: 
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Estas duas organizações assimétricas perfil/base e trajector/marco (ou 

figura/base, na terminologia de Talmy 1978), correspondentes, de certa forma, 

à oposição da psicologia gestaltista figura/fundo (embora estes conceitos se 

refiram mais propriamente a relações perceptivas, e aqueles a relações 

conceptuais), ocupam um lugar central na teoria de Langacker e são 

amplamente utilizadas por outros cognitivistas, tanto na descrição da 

semântica das palavras (em particular, preposições)xxiii[xxiii] como na 

descrição da semântica das construções gramaticais. Por exemplo, Langacker 

define, esquematicamente, as noções de sujeito e objecto directo em termos 

de, respectivamente, trajector e marco. E sugere que uma explicação unificada 

da diversidade sintáctica da estrutura de uma oração só é possível se se 

entender o esquema sujeito-verbo-complemento como um reflexo do 

princípio cognitivo geral do alinhamento figura/base (ou trajector/marco), isto 

é, numa oração transitiva, o sujeito corresponde à figura (ou trajector), o 

objecto à base (ou marco) e o verbo expressa a relação entre figura e base. 

 

Sobre isso, Leitão de Almeida et. al. (2010) afirmam que: 

 

Langacker afirma, reiteradamente, que o par trajetor/marco é uma 

instanciação linguística dos conceitos de figura e fundo, importados da 

psicologia cognitiva. Do ponto de vista da percepção, sabe-se que os 

elementos incluídos em um campo visual nunca contam com um nível idêntico 

de saliência. Basta olhar pela janela: a sua atenção irá se concentrar em uma 

porção restrita da cena – por exemplo, o cachorro que abana o rabo 

ininterruptamente. Todo o resto (a banca de jornal, o supermercado e as 

dezenas de transeuntes ao redor) ficará subfocalizado. Nesse cenário, o 

cachorro será a figura, ao passo que o restante irá compor o fundo. 

 

 Vesterinen (2006) diz que a nossa capacidade de estruturar e comparar diferentes 

experiências mentais é manifestada na relação assimétrica entre os participantes denominados 

figura e fundo. Neste caso, trata-se de uma relação predicativa onde a noção de proeminência 

(saliência cognitiva) é muito acentuada. Portanto, um participante (a figura) apresenta maior 

grau de proeminência inerente do que um outro participante (o fundo).  

Sommer e Saliés (2008), ao citarem Talmy (1987), afirmam que 

 

relacionam a assimetria figura-fundo à nossa capacidade de estruturar a cena 

comunicativa segundo várias perspectivas, tomando um viés sociocognitivo e 

pragmático. (...) como as limitações de nossa memória de trabalho não nos 

permitem manter todas as facetas de uma mesma cena no foco de atenção, 

impomos, como produtores do discurso, um recorte na cena: selecionamos o 

que vai ficar em primeiro plano (a figura do discurso) e o que vai ser fundo 

(ou informação complementar) na cena comunicativa. 

 

Para Vesterinen (2006), um componente bem determinado é mais provável que seja 

eleito como o trajetor numa relação predicativa do que um componente que careça desta 

determinação. Vesterinen (2006) afirma que numa relação predicativa há alguns empregos 

prototípicos do par trajetor/marco: 



63 
 

(i) Numa relação estática; 

(ii) Numa relação transitiva; 

(iii) Numa relação intransitiva; 

(iv) Numa relação passiva; 

(v) Numa relação reflexiva; 

(vi) Na oração principal e na subordinada.  

Nos casos prototípicos, o trajetor é sempre um participante ativo (agente) e o marco 

serve como um fundo para o desenvolvimento de uma ação, um ponto de referência. O trajetor 

tem maior grau de saliência cognitiva, ou seja, está sempre mais proeminente do que o marco. 

Pensando numa escala de proeminência, tem-se a figura abaixo. 

 

 

Figura 5. A saliência de diferentes categorias linguísticas (Fonte: WALLACE, 1962, IN: 

VESTERINEN, 2006) 

 

Para Vesterinen (2006, p. 61), é interessante verificar que um participante de tipo 

[+humano], ou pelo menos [+ animado], tem um maior grau de saliência inerente do que um 

participante [- humano], assim como, um participante concreto, definido, singular e referencial 

é atrairá mais o foco do que um participante que não tem essas características. Isso poderia 

explicar a razão pela qual a organização linguística dos distintos participantes em figura e fundo 

pode ser um fenômeno principalmente perceptual. 

Silva e Batoréo (2010) apresentam caracterizações sumárias do processo de focalização 

das vozes ativa e passiva a partir das descrições de Langacker (1991) e Maldonado (1999, 2007) 

e afirmam que em todas as línguas há uma voz não marcada, que geralmente corresponde à voz 

ativa, representada na figura 4. A e P designam Agente e Paciente; S e O indicam Sujeito e 

Objeto e Tr e M estão pelas designações de Trajetor e Marco. 

  



64 
 

                               

         Figura 6. Voz Ativa                                                    Figura 7. Passiva Perifrástica 

                                     

                       Figura 8. Passiva com se                                                Figura 9. Voz impessoal 

 

Gostaríamos de chamar a atenção para a figura 9, que trata do fenômeno que mais nos 

interessa. De acordo com Silva e Batoréo (2010), a voz impessoal é uma estratégia de 

despromoção ou mesmo supressão do potencial instigador do processo, em que o que é posto 

em foco é a ação e não o seu resultado. 

 

O recorte da construção é activo e o seu potencial instigador é construído 

como um Trajector genérico. Afonso (2008) identifica e caracteriza em termos 

de operações de perspectivação conceptual várias construções de 

impessoalização no Português: não apenas o se impessoal, mas também o se 

anticausativo, o se passivo, o se potencial, a passiva perifrástica, a 

nominalização, a construção de haver e estratégias lexicais e pronominais. 

 

Vimos que, adotando a perspectiva cognitiva, o item mais saliente, a figura, 

desempenhará a função de foco e o seu complemento, sendo menos saliente, o fundo. Há, 

abaixo, uma exemplificação de como a proeminência está organizada. 

 

(i) A deputada Enfermeira Rejane trouxe essa ponderação, porque realmente tem se transformado em 

grandes criadouros de mosquitos, no momento em que estamos vivendo aí epidemia de dengue e agora 

a de febre amarela. É importante que possamos olhar esse projeto também no aspecto da saúde, que 

considero fundamental. Outro aspecto que ressaltamos: é inadmissível que o cidadão que tenha um 

veículo – que o guarde em sua casa e que tenha a devida proteção – seja apreendido e colocado numa 

situação pior do que ele tem em sua casa. Isso é uma vergonha, e posso lhe assegurar que há uma máfia 

instalada, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, nessa questão relacionada aos locais para onde são 

encaminhados esses veículos. É preciso que este Parlamento, realmente, se posicione para que tenha 

um regramento, não pode vir como uma máfia que está institucionalizada hoje no Estado do Rio de 

Janeiro. 

[05.04.2017 – Ordem do dia – Projeto de lei 2429/2017]22 

                                                           
22

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/0348f3d68d6cdc37832580f90

0615f7e?OpenDocument  
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Temos como Figura, ou foco primário, o Parlamento e, como Fundo, ou foco 

secundário, o posicionamento que o Parlamento deve ter referente à máfia instaurada no Rio de 

Janeiro. 

É importante ressaltar também, de acordo com Vesterinen (2006), em muitos casos, a 

distinção entre Trajetor e Marco (ou Figura e Fundo) corresponde à distinção entre sujeito e 

objeto (como proposto pela sintaxe), só que o par trajetor/marco é baseado na semântica e o par 

sujeito/objeto é baseado nas funções gramaticais. Existem casos, por exemplo, em que o uso do 

par semântico trajetor/marco é uma vantagem em relação ao par sintático sujeito/objeto. O autor 

exemplifica com o uso de voz passiva com se, pois, há casos em que há sujeito expresso, porém 

ele não é um sujeito agente (aqui haveria necessidade de marcar o agente da passiva, por 

exemplo) e há casos em que o uso de se é apenas para indeterminar o sujeito sintático. 

 

1.4.1 Graus de subjetividade 

Associado à noção de proeminência e perspectivação, conforme descrevemos na 

subseção anterior, Langacker (1990) aponta o grau de subjetividade ou objetividade com o qual 

o conceptualizador constrói uma situação particular. O contraste entre uma construção subjetiva 

ou objetiva reflete a assimetria inerente entre o conceptualizador e a entidade conceptualizada 

(FERRARI; ALONSO, 2009).  

Para Vitral (2012), há diversas formas de um conceptualizador enunciar sua proposição 

e isso pode ser tomado de diferentes perspectivas com base em diferentes autores. O processo 

de subjetificação é pontuado como: 

 

(i) O ponto de vista do falante (TRAUGOTT, 1995; TRAUGOTT; DASHER, 2005).  

(ii) A expressividade do falante (OCHS; SCHIEFFELIN, 1989).  

(iii) A perspectiva do falante (LANGACKER; 1990; 1991; 2000; 2006). 

 

 Vitral (2012) resume as propostas apresentadas e diz que pensar na subjetificação como 

o ponto de vista do falante (apresentada em (i)) tem a ver com avaliar os recursos de natureza 

pragmática que refletem uma avaliação feita pelo falante sobre a informação relatada. Os 

autores citados frisam os modalizadores evidenciais, nesse caso.  
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 Já na noção apresentada em (ii), a expressividade do falante tem a ver com possibilidade 

de inovação linguística a ser usada pelo falante, ou seja, os autores estão preocupados com quais 

recursos permitem que o falante exprima conteúdos afetivos de modo inovador.  

 Então, há a apresentação da proposta de Langacker, que aqui nos interessa. O autor, ao 

dar destaque à noção de fundo (ground), inclui a interação entre o eixo subjetivo e o eixo 

objetivo dos participantes de um evento comunicativo. A expressão do significado não seria 

somente objetiva ou subjetiva, mas dependeria do modo como os falantes o construiriam, ou 

seja, criando o enunciado com maior ou menor grau de subjetividade. Langacker fala ainda 

sobre a possibilidade de um enunciado ser atenuado em relação ao grau de controle que o falante 

possa exercer em construções mais subjetivas (VITRAL, 2012).  

Silva (2008) afirma que uma entidade é construída com subjetividade máxima quando 

permanece “fora de palco”, ou seja, quando o falante se exclui para não ser o alvo do processo. 

E, pelo contrário, a entidade é construída com objetividade máxima quando é colocada “em 

palco”, como foco explícito de atenção. A mudança da perspectivação objetiva para a 

perspectivação subjetiva constitui o que Langacker designa como subjetificação. Silva (2012, 

p. 15) atesta que, de acordo com as definições dadas por Langacker,  

 

 

Subjectividade e subjectificação estão relacionadas com a importante 

dimensão conceptual da perspectiva, sendo efeitos de uma operação de 

perspectivação conceptual e entendidas em termos de arranjo de visão 

(“viewing arrangement”), isto é, relativamente à assimetria inerente existente 

entre o observador/conceptualizador e o que é observado/conceptualizado. 

Uma entidade ou situação é objectivamente construída na medida em que é 

colocada dentro de cena (“onstage”) como objecto focalizado e explícito de 

conceptualização; e é subjectivamente construída na medida em que 

permanece fora de cena (“offstage”) como sujeito não consciente de si mesmo 

e implícito de conceptualização (Langacker 2006: 18). A subjectificação 

designa, então, um aumento de subjectividade neste sentido, nomeadamente o 

aumento da construção de determinada entidade ou situação como fazendo 

implicitamente parte da situação comunicativa (locutor, interlocutor e 

circunstâncias do acto de comunicação). (NÃO DEVRIA COLOCAR AS 

PALAVRAS EM INGLÊS EM ITÁLICO?) 

 

Para exemplificar, retiramos, de Madrid (2016), uma imagem que nos mostra a 

conceptualização em um modelo de palco. 
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Figura 10. Modelo de palco (MADRID, 2016, p. 80) 

 

Na figura acima, o sujeito (S) está fora da região do palco e o objeto  foco (O) é perfilado 

e, por isso, está dentro da região do palco. Ambos estão no escopo máximo da predicação, ou 

seja, do ambiente de conceptualização. Para Madrid (2016), então S está construído de modo 

maximamente subjetivo e O está construído de modo maximamente objetivo.  

Madrid (2016) também mostra um esboço da construção de uma cena objetiva, a seguir 

na figura 11. Nesse caso, o foco está no processo de conceptualização, pois inclui ambos os 

participantes, tanto S quanto O. 

 

Figura 11.  Arranjo perspectival egocêntrico (MADRID, 2016, p. 83) 
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Madrid (2016) afirma também que se o espaço do sujeito da conceptualização é 

subjetivo, automaticamente o espaço do palco passa a ser objetivo e tem-se assim dois polos do 

processo de conceptualização. Entretanto, quando há os dois processos juntos, ou seja, há 

processo tanto objetivo quando subjetivo, de modo que um processo objetivo seja construído 

de modo subjetivo, então tem-se o processo de subjetificação. 

Silva (2008, p. 17) também diz que mesmo um sintagma nominal, como o livro, ou uma 

frase, como Ele leu o livro, não são puramente objetivos, visto que a identidade do referente ou 

o tempo do evento são acessados através do ato de fala (razão por que o artigo e o marcador de 

tempo constituem “predicadores de ancoragem”, na terminologia de Langacker), então o 

normal é que as expressões linguísticas se situem num contínuo entre estes dois extremos. Em 

nosso trabalho, consideraremos na análise, os polos + subjetivo e -subjetivo, por questões de 

adequação à teoria utilizada, já que nenhuma construção pode ser totalmente objetiva. Teremos 

então um ground que marcará o processo de subjetificação, conforme se mostra abaixo. 

 

                                           SUBJETIFICAÇÃO  

- Subjetivo                                                                                              + Subjetivo 

Esquema 1. Ground de subjetividade 

 

Silva (2015) afirma ainda que: 

 

A subjetificação é, então, o processo pelo qual uma entidade passa de ‘objeto’ 

a ‘sujeito’ de per/concepção e, consequentemente, o conceptualizador/locutor 

(ou um outro elemento do ato de fala) deixa de ser um observador/elemento 

externo e passa a fazer parte do conteúdo de conceptualização. 

Na perspectiva funcionalista, Prata e Nogueira (2017) sugerem uma escala de 

comprometimento do falante que corrobora nossos pressupostos 

 

 

Figura 12 – Escala de comprometimento do falante com a desejabilidade da ação (PRATA, 

NOGUEIRA, 2017) 

 

Para as autoras, iniciando do lado esquerdo, há um menor comprometimento do falante 

com o valor deôntico instaurado, e, por isso, chama-se inexistente;  ao lado, a fonte é não-
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especificada, pois, ainda que haja uma fonte, o falante não a explicita; depois, 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; e, por 

fim, do lado máximo de comprometimento, encontra-se a fonte enunciador. Algumas vezes, 

ainda que não se tenha a indicação explícita da fonte como sendo o enunciador, é possível 

perceber que é o enunciador a fonte dos valores,  quando, por exemplo, o ouvinte pergunta 

sobre a opinião do outro.   
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2 METODOLOGIA 

Com a união dos pressupostos teóricos do Funcionalismo e com contribuições da 

Semântica Cognitiva, foi feito o levantamento das orações completivas com função de sujeito 

sintático, compostas por [oração matriz[verbo ser + predicativopreciso/necessário/obrigatório] [oração 

completiva subjetiva]]. Nosso objetivo geral é mostrar que os predicativos selecionados 

possuem um continuum de obrigatoriedade (obrigação externa, obrigação interna e 

necessidade), então uma construção com o mesmo predicativo (preciso, por exemplo) pode 

exercer um grau de obrigatoriedade a depender do cotexto.  

Para atender ao objetivo geral, elaboramos objetivos específicos: (i) fazer um 

levantamento de dados com as construções compostas por preciso, necessário, obrigatório; (ii) 

Observar de que maneira as teorias selecionadas (Funcionalismo e Linguística Cognitiva) 

analisam o fenômeno; (iii) averiguar a forma e a função da oração matriz e da oração 

completiva; (iv) delimitar as definições de modalidade deôntica; (v) investigar se o grau da 

modalidade pode variar de acordo com a semântica do verbo da oração completiva; e (vi) 

observar se a forma da oração completiva influencia nos graus de subjetividade. 

A pesquisa foi dividida em dois tipos de análise, qualitativa e  quantitativa. Fizemos 

uma análise qualitativa que permita justificar o uso da modalidade deôntica, verificando seus 

graus, bem como a possível influência dos tipos semânticos dos verbos das orações completiva. 

Aqui, consideramos as realizações sintáticas (preenchimento do sujeito, infinitivo ou subjuntivo 

etc), semânticas (graus de modalidade, subjetividade) e pragmáticas (impessoalização) que 

possam justificar o uso da sentença complexa. 

Na análise quantitativa, estamos considerando a contagem feita a partir do programa 

estatístico GoldVarb X, como recurso sistemático para que todos os fenômenos possam ser 

testados de maneira análoga. O GoldVarb X foi muito importante para a análise dos dados pois, 

além de quantificar os dados, o programa é capaz de fazer comparações entre as quantificações. 

 Consideramos propriedades relevantes em nossa avaliação: (1) Tipo de predicativo 

(preciso; necessário; obrigatório); (2) Posição da oração matriz; (3) Grau de modalidade 

(externa; interna; necessidade); (4) Modo verbal da completiva (infinitivo; infinitivo 

flexionado; subjuntivo); (5) Marcação do sujeito da completiva (preenchido; não preenchido; 

impessoal); e (6) Tipo semântico verbal da completiva (relacional; existencial; material; 

comportamental; mental; verbal). 
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 Para compor o corpus de análise, foram retiradas ocorrências de discursos e votações 

proferidas por deputados do estado do Rio de Janeiro. Os textos estão disponíveis na aba 

“Discursos e Votações” no site da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), 

em: http://www.alerj.rj.gov.br/. Foram coletadas ocorrências dos meses de fevereiro, março e 

abril de 2017. A coleta não foi realizada no mês de janeiro, pois é o período de recesso da 

Assembleia. Não prosseguimos o levantamento para outros meses pois esses três resultaram em 

uma boa quantidade de dados levantados.   

A escolha do discurso se deve à linguagem formal utilizada, pois percebemos que, 

quanto mais informal for a situação de fala, menor será o uso da construção completiva 

subjetiva deôntica. Como são textos que objetivam sempre a defesa de um ponto de vista, 

prevalece o caráter argumentativo e consequentemente há produtividade de usos da modalidade 

deôntica, expressa pelas construções analisadas.  

Utilizamos o programa Gadwin PrintScreen, disponível para download em: 

http://www.gadwin.com/download/, para capturar as imagens. É um programa que, além de 

capturar telas, também possui um sistema de edição e anotação nas imagens. Foi extremamente 

necessário no período de levantamento de dados.  
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3 ANÁLISE DE DADOS 

 Considerando todos os pressupostos teóricos apresentados, chegamos à análise de 

dados. Aqui, mostraremos quais foram os resultados obtidos a partir do levantamento de 

ocorrências para composição de nosso corpus e também quais foram as interpretações e 

relações feitas a partir das tabelas preparadas.   

 Dividimos a análise em quatro partes para fins de organização: (i) panorama de usos 

predicativos deônticos; (ii) tipo semântico do verbo vs. grau deôntico; (iii) o modo verbal e o 

preenchimento do sujeito e, por fim, (iv) usos de haver e ter. 

 

3.1 Panorama de usos predicativos deônticos 

Nosso primeiro objetivo é apresentar as ocorrências divididas pelos tipos de 

predicativos. Foram encontradas, no corpus investigado, 199 ocorrências com o predicativo 

preciso, 38 ocorrências com necessário e nenhuma ocorrência com obrigatório, resultando em 

237 dados analisados.  

Em todas as ocorrências analisadas, a oração matriz estava em posição inicial seguida 

da oração completiva subjetiva, isso comprova que a posição posposta da oração, em relação à 

oração matriz, em posição inicial, aponta a importância da posição/atitude do falante em relação 

ao evento descrito. Podemos ainda destacar a unipessoalização da oração matriz que reforça a 

modalização deôntica.  

A quantidade de ocorrências por meses mostrou-se equilibrada, conforme tabela abaixo. 

Tabela 1: Panorama de usos predicativos deônticos 

Predicativo 
Mês/Ano 

Total 
Fevereiro/2017 Março/2017 Abril/2017 

Preciso 68 67 64 199 

Necessário 12 13 13 38 

Obrigatório -- -- -- 0 

Total 80 80 77 237 

  

Acreditamos que há um maior uso do predicativo preciso, pois trata-se de um adjetivo 

com mais possibilidades de uso. A construção com preciso é usada com maior frequência para 

marcar os graus de modalidade deôntica (externa, interna e necessidade), já a construção com 

necessário induz o ouvinte a pensar que o que virá na construção completiva nem sempre é 

algo imprescindível a ser feito. Nossa hipótese também é que o uso do predicativo obrigatório 
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tornaria o discurso muito mais categórico no sentido de que a obrigação seria tão forte a ponto 

de fazer o discurso parecer rude. Dizer que alguém precisa fazer algo soa diferente de dizer que 

alguém é obrigado, impelido a fazer algo. Tais diferenças ficam mais evidentes no exemplo 

(14a) e em sua adaptação em (14b): 

 

(14a) “Na verdade, homenagear Mãe Beata e Mam’etu Mabeji é uma maneira de homenagear um 

processo de democracia, de convivência, de encontro. Não há dúvida alguma que, de todas as religiões, 

as de matriz africana são as mais perseguidas historicamente no Brasil. É preciso ter consciência 

histórica para fazer esta homenagem, e isso é, também, reafirmar o Estado laico, entendendo que essas 

homenagens reforçam resistências históricas importantes. Assim, agradeço o voto de todo o plenário.” 

 

[26.04.17 - Projeto De Resolução 427/2017 e Projeto De Resolução 428/2017]23 

 

(14b) É obrigatório ter consciência histórica para fazer esta homenagem, e isso é, também, reafirmar 

o Estado laico, entendendo que essas homenagens reforçam resistências históricas importantes. Assim, 

agradeço o voto de todo o plenário. 

 
 

 Conforme podemos observar, no discurso proferido pelo deputado Marcelo Freixo, ter 

uma consciência histórica para não discriminar as religiões de matrizes africanas não é uma 

obrigação e, sim, uma necessidade. Não é imperativo que alguém que defenda a liberdade e que 

aceite homenagear duas mulheres dessas religiões tenha uma consciência histórica, então a 

aplicabilidade do predicador preciso torna-se mais aceitável do que o uso do predicador 

obrigatório, por exemplo, como vemos em (14b).  

 O mesmo acontece quando fazemos essa mudança do predicativo necessário para o 

predicativo obrigatório, como vemos em (15a) e (15b). 

(15a) “Então, essas são condições que não podemos abandonar por um minuto sequer, sob o ponto 

de serem profundamente prejudicados aqueles que mais necessitam, que é o conjunto da população 

fluminense e o funcionalismo público que ganha remunerações não condizentes com as suas 

necessidades de vida. Ainda não se pagou o 13º salário e não se pagou o mês de fevereiro. E, daqui a 

três dias, acaba o mês de março. É necessário também que o Governo Federal tenha a sensibilidade 

devida com a urgência dos fatos, independente de todas as ações que o Judiciário está fazendo, no 

sentido de dar prosseguimento juntamente a todas as investigações.” 

[29.03.17 - Discurso]24 

 

 

 

 

                                                           
23http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/ab2d40dc385041b78325810e

00672c2c?OpenDocument 
24http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/d26092d0061a2bc4832580f20

0706003?OpenDocument 
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(15b) É obrigatório também que o Governo Federal tenha a sensibilidade devida com a urgência dos 

fatos, independente de todas as ações que o Judiciário está fazendo, no sentido de dar prosseguimento 

juntamente a todas as investigações. 

  

Novamente, é possível perceber no discurso, proferido pelo deputado Luiz Paulo, que 

apesar de, nesse caso, o predicador necessário expressar uma obrigação, ao ser trocado pelo 

predicador obrigatório, há uma mudança bastante significativa, considerando que, 

principalmente, a polidez do discurso é reduzida.  

 Para ilustrar a ocorrência, citamos Silveira e Costa (2001, p.1-2), em referência a 

Goffman (1981),  

 

as faces ou identidades situadas do self, reivindicadas numa determinada 

situação, são construídas, tendo como base as linhas (i.e. padrões de 

comportamento verbal e não verbal), adotadas pelos participantes e a partir 

das quais estes expressam a avaliação que fazem do contexto situacional, dos 

demais participantes e, em especial de si mesmos, ou seja, sinalizam os 

enquadres e alinhamentos produzidos em um dado encontro social. Segundo 

este autor, dentre as práticas relacionadas à face estão as defensivas (salvar a 

própria face) e as protetoras (salvar a face do outro). 

 

Podemos observar que as autoras entendem que o processo de polidez é útil para a 

preservação da face. Em nosso objeto, temos, principalmente, a prática para proteção de si 

mesmo (defensiva), pois, ao não selecionar o predicativo obrigatório, que marca maior 

imposição, o falante já está se preservando de receber retaliações. Silveira e Costa (2001) 

afirmam que a razão para haver práticas defensivas seria o apego emocional à própria imagem, 

o orgulho, a honra ou medo de sofrer algum tipo de retaliação. 

Conforme já pontuamos, a modalidade deôntica indica sempre uma obrigação (seja 

fraca, seja forte) e a mudança muitas vezes se dá pelos fatores internos ou externos, 

independente da ação do participante. Os fatores externos incluem obrigações materiais, que 

denotem alguma ação propriamente dita, e incluem também fatores sociais. Os fatores internos 

incluem obrigações morais e estão ligados às questões da consciência do indivíduo, como suas 

crenças etc. A necessidade está situada no meio do caminho pois marca a obrigação de maneira 

mais atenuada. Agora, apresentamos um panorama desses graus de obrigação marcados pelo 

uso das construções completivas subjetivas.  
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Tabela 2: Graus de modalidade deôntica 

Predicativo 

Graus de obrigação 

Total Obrigação 

Externa 

Obrigação 

Interna 
Necessidade 

Preciso 98 27 74 199 

Necessário 24 5 9 38 

Total 122 32 83 237 

 

É possível observar que, com o predicador preciso, há maior quantidade de obrigação 

externa, seguido de necessidade e menor uso da obrigação interna. Apesar do menor número de 

dados, o mesmo acontece com o predicador necessário. Nota-se que o necessário, apesar de 

intuitivamente nos marcar necessidade (maneira fraca de ordenar), também pode expressar uma 

obrigação, como vemos, a seguir.  

 

(16)  Aproveito para dizer, até porque eu sei que a Tv Alerj é acompanhada pelos nossos munícipes, 

que a equipe do ônibus da Defesa do Consumidor é composta por advogados e o trabalho, 

principalmente, se resume em solucionar conflitos entre consumidores e fornecedores através da 

conciliação realizada por essa equipe especializada.  

Para realizar uma reclamação, é necessário ter mãos: carteira de identidade, CPF, nota fiscal e ordem 

de serviço, quando se tratar de problemas com garantias de produtos.  

[27 de abril de 2017 – Discurso] 25 

 

 Em (16) somente será possível realizar uma reclamação a respeito da garantia de 

produtos se o consumidor estiver munido de carteira de identidade, CPF, nota fiscal e ordem de 

serviço, ou seja, temos, nesse caso, uma obrigação puramente externa, material expressa pelo 

predicativo necessário. Também é possível marcar uma obrigação interna, como veremos em 

(17). 

 

(17) “Então, neste momento, peço a todos os Deputados desta Casa, independente da corrente 

partidária, da coloração partidária, que façam uma reflexão. Vamos derrubar este Veto. Vamos dar 

oportunidade à população do nosso Estado de acompanhar a disponibilização dos leitos que estão 

dentro do Estado e que podem atender e salvar vidas. Às vezes, um paciente com aneurisma cerebral, 

se demorar mais de seis horas para ser atendido, vai morrer, porque quando chegar a ser transferido, 

a vida dele já se foi, e nós não podemos aceitar isso, porque a vida é um dom. É necessário que todos 

nós façamos essa reflexão.” 

 [09 de fevereiro de 2017 – Veto total aposto ao Projeto de Lei 488-A/2015]26 
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Em (17) também é possível notar um outro fator chamado submodalidade irrealis, nos 

termos de Givón (1994). Freitag et al. (2013) afirmam que  

 

As noções de realis e irrealis estão correlacionadas à atitude do falante  frente  

ao  fato  enunciado.  A  primeira  é  expressa  quando  o falante  toma  uma  

posição  assertiva  frente  ao  fato  caracterizando-o  como  verdadeiro,  

[+factual].  Já  a  noção  irrealis associa-se  ao afastamento  da realidade  pelo  

falante, ou seja, o falante não se compromete afirmando se o fato é ou não  

verdadeiro,  mas  como  sendo  provável  ou  incerto,  [-  factual].    De  acordo  

com  Givón  (1995;  2001),o  contraste  realis e irrealis não  é  entre  situações 

reais e irreais, isto é, asserções com ou sem valor de verdade; o foco da 

oposição muda. 

 
Para as autoras, o afastamento/distanciamento da realidade é uma nuance do domínio 

funcional da modalidade, na medida em que o  afastamento implica baixa adesão com o 

conteúdo proposicional, ao passo que a aproximação implica adesão ao conteúdo proposicional. 

No exemplo (17), é possível perceber características irrealis já que o falante faz uma 

recomendação (nesse caso, também se inclui), mas isso não representa uma certeza nem algo 

factual, principalmente por se tratar de algo relacionado à crença das pessoas envolvidas. O 

falante apresenta fatos concretos anteriormente, mostrando a necessidade de leitos para pessoas 

com aneurisma cerebral, por exemplo, o que faz com que os ouvintes se proponham a refletir 

sobre a votação para derrubar o Veto.  

Já nos exemplos (18), (19) e (20), temos a representação da obrigação externa, obrigação 

interna e da necessidade, respectivamente, para mostrarmos como o predicativo preciso 

expressa maior gradualidade entre os níveis. 

 

(18)  Os bancos precisam dar exatamente esse atendimento diferenciado ao idoso para que não sejam 

lesados, muitas vezes por familiares, que têm má intenção.  

E tem também aquele caso do idoso, por conta, como a Deputada Cidinha Campos colocou aqui, de vir 

aquele empréstimo pré-aprovado e ele não ter o esclarecimento necessário, o idoso faz o empréstimo, 

sem ter muito esclarecimento e entendimento do que está fazendo e tem sido lesado pelo banco.  Então, 

de repente, o Projeto de V. Exa. Não ficou muito bem esclarecido na ementa e foi, de repente, mal 

interpretado. Mas é preciso, sim, que os bancos deem maior proteção e melhor qualidade de 

atendimento ao idoso, para que ele possa exercer a sua autonomia com liberdade. 

[08 de fevereiro de 2017 – Veto Total Aposto ao Projeto de Lei 699/2015] 27 
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(19) Deputado Luiz Paulo, eu já falei em algumas ocasiões, já falei na CBN, já falei na imprensa, já 

falei no Colégio de Líderes, e deixei de responder, na semana passada, um zap do Governador que me 

pedia que seria importante se votássemos de 11% para 14%, nem resposta dei, porque não há hipótese 

de entrar em pauta nenhuma outra matéria sem que tenhamos os salários dos funcionários em dia. 

Torço por isso. Não sei se vai ocorrer ou não vai ocorrer. A minha expectativa é que ocorra. Porque é 

preciso trazer um pouco de calma e paz aos funcionários, para que os serviços públicos voltem a 

funcionar minimamente, porque são quase 17 milhões de pessoas. 28  

[20 de fevereiro de 2017 – Sessão extraordinária – Projeto de Lei 2345/2017] 

 

(20) Preocupa-me muito nessas audiências, Deputada Martha Rocha, ouço falar muito de equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos, da taxa de lucratividade e rentabilidade dos serviços, mas nem 

sempre ouço, com tanta frequência, a referência no interesse público e no interesse do trabalhador 

usuário do transporte aquaviário.  Quero dizer que é preciso ampliar esse debate. Essa audiência de 

hoje não esgota a necessidade de ampliarmos a discussão envolvendo vários aspectos.  

[30 de março de 2017 – Discurso] 29 

 

 Observa-se que, apesar de termos, nos três exemplos acima, o uso do mesmo 

predicativo, o grau de obrigatoriedade em cada uso é diferente. Em (18), há a obrigação material 

delegada a um sujeito específico (os bancos), ou seja, esse sujeito deve ter a atitude de dar maior 

proteção aos idosos. Em (19), vemos que a obrigação muda para a interna, já que trazer calma 

é o equivalente a acalmar os funcionários e isso depende das leis sociais de um indivíduo, 

principalmente os funcionários do Estado do RJ retratados nessa fala. Já em (20), não há uma 

obrigação, e sim uma necessidade, porque a ação pode ser feita ou não. Ampliar o debate sobre 

o transporte aquaviário não é obrigatório e sim necessário. Segundo Guiraldelli et al (2010), a 

expressão da necessidade indica uma forma atenuada de ordenar, ou seja, expressa uma ordem 

“fraca” a ser cumprida.  

 A atenuação da necessidade pode haver motivação no que Silva (2002) fala sobre a 

modalidade alética.  Por referir-se ao eixo da existência e à verdade ou falsidade de um 

determinado estado de coisas, toda vez que o enunciado reflete algo necessário, essencial ou 

indispensável estaria incluído na modalidade alética. Há a aproximação da modalidade alética 

à modalidade deôntica porque a necessidade pode apontar relação de obrigatoriedade como 

vimos no exemplo (16).  
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3.2 Tipo semântico verbal vs. grau deôntico 

Visando encontrar uma possível razão que motivasse as ocorrências dos graus de 

modalidade deôntica, decidimos investigar os tipos semânticos dos verbos da oração 

completiva e a correlação com o grau deôntico. Alves Wiedemer (2017), em uma análise 

preliminar, mostrou a correlação entre o tipo semântico verbal e o grau deôntico. Nesta 

pesquisa, confirmamos os achados de 2017 e os resultados estão dispostos na tabela (3).   

 

Tabela 3: Correlação entre tipo semântico do verbo vs. grau deôntico 

̥Semântica do 

verbo 

   Grau deôntico 

Preciso Necessário 

Total Obr. 

Ext. 

Obr. 

Int. 

Neces. Obr. 

Ext. 

Obr. 

Int. 

Neces. 

Relacional 3 7 5 4 2 2 23 

Existencial 8 2 5 -- -- -- 15 

Material 59 2 25 13 -- 5 104 

Comportamental 3 1 5 -- -- -- 9 

Mental 3 15 18 3 3 1 43 

Verbal 22 -- 16 4 -- 1 43 

Total 98 27 74 24 5 9 237 

 

 Ao analisarmos a relação entre esses graus e os tipos semânticos de verbos encontrados, 

notamos que, na obrigação externa, há maior uso de processos materiais, na obrigação interna, 

apesar de estar em menor quantidade, há maior uso de processo mental e, na necessidade, há 

maior uso de processo verbal, seguido de processo mental. Isso pode se justificar pela natureza 

desses processos, já que processos materiais, por exemplo, são processos do fazer, é natural que 

haja, então, uma obrigação também material, que é baseada numa necessidade física 

propriamente dita, como vemos em (21). 

 

(21) Primeiro, para dizer que vamos decidir quanto à vida de um número infindável de pessoas, 

porque os entendimentos internacionais dizem que cada US$ 1.00 investido em água, na verdade, são 

US$ 4.00 economizados em saúde pública. Então, quando decidimos seja na questão da distribuição de 

água, ou do impacto do saneamento, na verdade, estamos decidindo não só em razão da saúde da 

população que receberá nossa decisão, mas também estamos decidindo quanto à vida dos 

trabalhadores. Como já foi mostrado, qualquer ação de privatização nesse país nada mais fez além de 

piorar a qualidade dos serviços e destruir a vida dos trabalhadores. A mim incomoda de uma maneira 

muito particular quando se quer convencer que é preciso votar a favor desse projeto sob pena do Estado 

entrar no caos. Quero dizer que o caos da gestão pública já está instalado.  

[09 de fevereiro de 2017 – Sessão extraordinária – Projeto de Lei 2345/2017] 30 
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 Já os processos mentais, que estão relacionados ao sentir e pensar, por exemplo, 

resultam numa obrigação interna, já que é preciso ter mais cuidado ao tratar de costumes e 

princípios de um indivíduo, como vemos em (22). Nesse caso, a construção atribui a obrigação 

para os pais que devem estar atentos, e esta é uma atividade puramente mental. 

 

(22) Há relato de jovens que tatuaram com instrumento cortante o desenho de uma baleia azul. E o 

último estágio desse jogo virtual nada mais é do que levar esse jovem a tirar a sua própria vida, ou 

seja, conseguir fazer com que esse jovem aceite o desafio de se suicidar. 

E é muito interessante, ainda que essa investigação esteja sendo conduzida por sigilo, quando a 

autoridade policial, a Delegada Fernanda Fernandes, alerta que aquela conduta do adolescente deixa 

rastro. Portanto, é preciso que os pais estejam atentos à mudança de comportamento de seus filhos. 

Esses filhos passam a ter um comportamento extremamente restrito, intimidativo, mas, na verdade, 

essas crianças são levadas para um mundo onde são efetivamente ameaçadas por uma associação 

criminosa.  

[19 de abril de 2017 – Discurso] 31 

 

 Os processos verbais estão relacionados ao dizer, então, deve-se ter maior cuidado ao 

proferir ainda, resultando na necessidade, que é uma maneira atenuada de ordenar, como 

observamos em (23). A reestruturação da Cedae e sua nova face lucrativa é graças aos 

trabalhadores da própria empresa, então, nesse caso o locutor afirma que é preciso dizer, mas 

não de maneira obrigatória e, sim, muito mais polida.  

 

(23)  Veja bem, Sr. Presidente, olha que coisa interessante e que isso alcança o ódio dos 

trabalhadores. 

O Poder Executivo – olha que coisa surpreendente – terá o prazo de seis meses, prorrogáveis por igual 

período, para a contratação de instituições financeiras federais responsáveis pela avaliação e 

estruturação da operação de alienação das ações de que trata o Artigo 1º. E ainda diz no Artigo 2º, 

organismos bilaterais, fazer a avaliação de empresa, quer dizer, o Estado não sabe o valor, não sabe 

as condições, e aí que vou entrar na questão, Sr. Presidente. Não há nenhuma menção aos 

trabalhadores. Nenhuma menção às dívidas trabalhistas. Nenhuma menção ao Fundo de Previdência, 

às dívidas da Cedae. Se a Cedae foi reestruturada e passou a ser lucrativa, o olho maior da iniciativa 

privada foi voltado. Mas é preciso dizer que são os trabalhadores da Cedae responsáveis pela 

recuperação, porque o Governo deu condições. E aí, Sr. Presidente, é duro verificar as mentiras.  

[09 de fevereiro de 2017 – Sessão extraordinária – Projeto de Lei 2345/2017]32 

  

 Em (24), veremos um exemplo de verbo relacional e, nesse caso, o falante deve ter um 

atributo (nos termos de Halliday) e, em (25), temos um exemplo de verbo comportamental, 

aqueles que representam as manifestações externas do funcionamento interno do indivíduo.  
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(24) Se o Governo federal realmente tivesse carinho para com o Estado do Rio de Janeiro, não 

estaria fazendo os atropelos que faz em parceria com o Sr. Rodrigo Maia, que é do Estado do Rio de 

Janeiro, mas que serve a esses interesses. O Sr. Rodrigo Maia, na condição de presidente da Câmara, 

já deveria ter colocado em votação o projeto de recuperação fiscal e não o faz. E sabe por que não o 

faz? Porque ele sabe que esse projeto será derrotado no plenário, e aí os acordos escusos, de bastidores, 

feitos no obscuro, vão acabar permitindo que seja aprovado o projeto como eles querem. O Sr. Pedro 

Paulo, candidato à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro derrotado, é o relator dessa matéria e, ao 

invés de defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro, ele amplia as maldades de Temer e 

possibilita que, não só a Cedae, mas tudo que o Estado tiver possa ser privatizado. Ou seja, os maus 

brasileiros não são apenas aqueles que não têm relação com o Estado do Rio de Janeiro, são também 

aqueles que nasceram neste Estado e que deveriam defendê-lo, mas não o defendem. Servem aos 

próprios umbigos. 

Sr. Pedro Paulo, Sr. Rodrigo Maia, defendam o Estado do Rio de Janeiro. Não façam o que estão 

fazendo com a população fluminense, porque as atitudes de V. Exas. ou a ausência delas estão matando 

pessoas e estão assassinando o Estado do Rio de Janeiro. 

E para além disso tudo, é claro que é preciso ter muita prudência e equilíbrio, neste momento. A 

prudência e o equilíbrio podem faltar à indignação mais do que legítima das pessoas lá fora, mas aqui 

dentro desta Casa jamais devem faltar prudência e equilíbrio para se fazerem as análises necessárias 

e devolver o Estado do Rio de Janeiro a sua população. 

[29 de março de 2017 – Discurso]33 

 

(25) Eu gostaria, Deputado Gilberto Palmares, de dizer que V. Exa. também foi um ganho. V. Exa. 

já tinha sido referenciado por vários Deputados, aqui no plenário – Deputados Luiz Paulo e Paulo 

Ramos. Antes de V. Exa.vir para esta Casa, já tinham saudado aqui sua vinda e o seu grande saber no 

exercício da função, no mandato de Deputado. Então, a partir do momento em que passamos a conviver, 

pude confirmar pessoalmente que aquilo que se falou de V. Exa., realmente, tinha toda a justiça 

necessária. 

Concordo que precisamos discutir a febre amarela. A Aids vem aumentando a incidência em 

determinados grupos. Depois de longos anos de declínio, ela voltou a crescer. Isso mostra que as 

campanhas precisam ser retomadas de uma maneira mais eficiente. Uma comissão, aqui, com certeza, 

vai alertar as autoridades e trazer luz sobre esse tema. Vamos conversar sobre esse ponto.  

A febre amarela, como falei, pode ser evitada por vacinas. Toda população deveria ser vacinada, 

porque o mosquito, Sra. Presidente, não obedece à plaquinha de que aqui é Minas, aqui é Estado do 

Rio, ele atravessa. É preciso ouvir nossas autoridades de saúde sanitária – a Fiocruz e outros centros 

de grande excelência. Numa campanha de vacinação, é necessário priorizar os municípios mais 

vulneráveis e, dentro das grandes cidades, como o Rio de Janeiro, priorizar bairros mais vulneráveis.  

[16 de março de 2017 – Discurso]34 

   

No exemplo (24), podemos observar que há uma obrigação em relação à capacidade de 

alguém (não especificado no discurso) ter equilíbrio e prudência em determinado momento. Em 

(25), fica clara a relação física de “ouvir” as autoridades de saúde sanitária. Novamente, o 

sujeito agentivo fica de fora e há uso de infinitivo.  

A análise dos verbos do tipo existencial ficará para a subseção 3.4.  
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3.3 Completiva subjetiva: a manifestação do sujeito 

3.3.1 O modo verbal e o preenchimento do sujeito 

Agora entraremos numa nova parte da análise, que inclui os modos de perspectivação 

usados pelo falante para impessoalizar o discurso. Conforme já explicado, a modalidade 

deôntica pertence ao domínio do dever, sendo assim, consideramos pertinente a análise trazida 

aqui, pois o falante (conceptualizador), ao proferir a sentença, está sempre atribuindo esse dever 

a alguém. E essa propriedade de focalizar ou não o agente da ação encaixa-se nas definições 

apresentadas de perspectivação conceptual e, naturalmente, nas definições de subjetificação 

(ALVES WIEDEMER, 2018). Na tabela (4) abaixo, há a quantificação de ocorrências com 

relação ao modo verbal e o preenchimento do sujeito da oração completiva subjetiva.  Abaixo, 

tipo de sujeito refere-se às possibilidades de preenchimento: (i) marcado: sujeito expresso 

sintaticamente; (ii) não marcado: sujeito não expresso sintaticamente e (iii) impessoal: sujeito 

não existente pois são verbos existenciais, como haver e ter. 

 

Tabela 4: Correlação entre o modo verbal da completiva com o preenchimento do sujeito 

Predicativo Tipo de sujeito 

Modo Verbal 

Total 
Infinitivo Subjuntivo 

Infinitivo 

Flexionado 

Preciso 

Não marcado 129 14 1 144 

Marcado 2 38 -- 40 

Impessoal 5 10 -- 15 

Necessário 

Não marcado 17 6 -- 23 

Marcado -- 15 -- 15 

Impessoal -- -- -- -- 

TOTAL 153 83 1 237 

 

 Como é possível notar, há uma predominância de ocorrências no infinitivo, seguido de 

usos no subjuntivo e apenas um uso de infinitivo flexionado. Conforme Vesterinen (2012), a 

diferença entre uma expressão pessoal e uma impessoal reside na desfocalização do 

conceptualizador. Cruzando essas informações com o tipo de sujeito encontrado nas 

ocorrências, vemos que, com o predicador preciso, há uma predominância de sujeito não 

marcado, ou seja, não vem expresso na construção e não há qualquer referência a ele, seguido 

de usos com sujeito marcado e usos com verbos ter ou haver, ou seja, o sujeito é impessoal, ou 

ainda como alguns autores definem, inexistente. É importante notar que mesmo no subjuntivo 

há ocorrências que não marcam o sujeito, elas vêm com o índice de indeterminação do sujeito 

se. Os exemplos (26) e (27) a seguir ilustram parte da tabela (3). 
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(26)  “Os trabalhadores do Rio Trilhos, que eu acompanhei, que executam um trabalho 

extremamente importante, diligente e sério, não veem consequência nenhuma em seu trabalho porque, 

embora sejam fiscais, não podem agir como fiscais, e os levantamentos que eles fazem, acabam não 

servindo para absolutamente nada. Faço questão de fazer esse registro para recuperar a importância 

do trabalho, que se certamente já foi feito. É preciso fazer concurso público para a Agetransp. É 

preciso valorizar os trabalhadores da Rio Trilhos, que estão lá há anos desempenhando um trabalho 

importante e não recebem qualquer retorno por conta disso.” 

   [15 de fevereiro de 2017 – ORDEM DO DIA- Requerimento 248/2017]35 

 

 

 Observamos em (26) que há uso no entorno discursivo de 1ª pessoa, entretanto, quando 

há uso da modalidade deôntica expressa pelo predicador preciso há a mudança para 3ª pessoa 

do singular na matriz. Além disso, nas orações completivas, em (26) temos o uso de infinitivo 

sem marcação de qualquer sujeito sintático. O deputado Gilberto Palmares apenas diz que 

alguém deve fazer o concurso e que deve valorizar o trabalhador, entretanto, não faz qualquer 

menção a um agente.  

 Olhando pela perspectiva cognitivista, em (26), Gilberto Palmares é o conceptualizador 

da construção. No início do discurso, o conceptualizador se inclui objetivamente nas ações 

como acompanhar os trabalhadores do Rio Trilhos, fazer questão de fazer o registro etc. o que 

pode ser comprovado por meio do preenchimento do sujeito e flexão dos respectivos verbos. O 

início de sua fala é considerado menos subjetivo, pois, ao se incluir, o conceptualizador assume 

sua responsabilidade pelo que está proferindo. Entretanto, vê-se a mudança no grau de 

subjetividade quando o conceptualizador introduz as construções deônticas “É preciso fazer 

concurso público para a Agetransp” e “É preciso valorizar os trabalhadores da Rio Trilhos”. 

A modalidade deôntica, presente na oração matriz “é preciso”, é utilizada para asseverar uma 

obrigação, que nesse caso, passa a ser mais subjetiva. Ao fazer uso da forma verbal não-finita 

na oração completiva (subordinada), sem o preenchimento do sujeito, o conceptualizador se 

“tira de cena”, dando a ela características de sua subjetividade. Tem-se, então, o processo de 

subjetificação.  

Abaixo, exibimos a representação esquemática do uso do infinitivo e da configuração 

conceptual – Figura (13). O agente da ação ou trajetor (Tr) não é especificado, ou seja, o trajetor 

é esquemático, e o foco é dado apenas ao evento ou marco (M) “fazer concurso público para 

Agetransp” e “valorizar os trabalhadores da Rio Trilhos”. Com isso, o conceptualizador (C), 

em seu domínio (D), reconhece a presença de um agente, mas, por não preencher essa lacuna, 
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focaliza o evento. Sobre isso, Vesterinen (2012) afirma que, em vez de o conceptualizador 

considerar a oração principal como foco primário na relação com a oração subordinada, a falta 

do sujeito explícito dá maior saliência à proposição expressa na oração subordinada. 

 

 

Figura 13: Representação de perspectivação conceptual da construção com infinitivo 

 

O mesmo acontece em (27), apesar do uso de subjuntivo, a oração completiva também 

não tem sujeito expresso, há apenas a presença do índice de indeterminação se. O deputado 

Jânio Mendes, em seu discurso, não atribui e não dá sinais de qualquer agente na oração 

completiva. 

 

 

(27)  “De um modo especial e particular, reclamam, e com justa razão, das condições da viatura. 

Aqui eu mesmo fiz questão de fazer o registro de que a Polícia vivia um novo tempo. A realidade era 

para sair de uma unidade da Polícia Civil ou da Militar para fazer uma ocorrência, o policial primeiro 

tinha que empurrar a viatura para depois seguir; para trocar um pneu, tinha que contar com o apoio 

do comércio local; para consertar uma viatura a mesma coisa. Nós havíamos transformado essa 

realidade no Estado do Rio de Janeiro. Houve um retrocesso e a realidade hoje são viaturas sem 

nenhuma condição de trabalho. É preciso que se escute esse manifesto, é preciso que se dê atenção a 

toda essa situação que acontece hoje com a Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro.” 

   [15 de fevereiro de 2017 – Discurso]36 

 

Em (27), o deputado Jânio Mendes faz uso da construção modal deôntica, mas, dessa 

vez, não há um trajetor definido, o conceptualizador intercala a perspectivação conceptual de 

forma mais e menos subjetiva. Como não há marca de um trajetor, há foco no marco “que se 

escute esse manifesto” e “que se dê atenção a toda essa situação”. Vesterinen (2012) afirma 

que estes eventos estão fora de controle efetivo do conceptualizador, ou seja, dependendo das 

ações de outras entidades, e o subjuntivo tende a aparecer nesses casos. O conceptualizador, 

então, reconhece a presença do trajetor, mas não o identifica e faz uso do subjuntivo sem 

preenchimento do sujeito, conforme representado na Figura (14). 
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Figura 14: Representação de perspectivação conceptual da construção com subjuntivo sem sujeito 

marcado 

 

 

Em (28), nós temos a ocorrência com infinitivo flexionado: 

 
(28)  “Sr. Presidente, como líder da minha bancada – eu libero a bancada – mas encaminho o voto 

“sim”, pela derrubada do Veto por entender que esse Projeto vem fortalecer um direito fundamental à 

criança, que está no Art. 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso garantirmos 

acessibilidade e a educação às crianças e adolescentes que estarão internados em tratamentos 

prolongados – sem prejuízo do seu desenvolvimento escolar.” 

 [09 de fevereiro de 2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - Veto Total Ao Projeto De Lei 

1260/2012]37 

 

Diferentemente dos exemplos apresentados em (26) e (27), a conceptualizadora (C), 

deputada Tia Ju, se inclui objetivamente desde o início do texto fazendo o uso da flexão dos 

verbos em 1ª pessoa do singular, “eu libero” e “encaminho”, e, dessa vez, ao inserir a construção 

analisada “é preciso garantirmos acessibilidade e a educação às crianças e adolescentes”, a 

conceptualizadora passa a trajetor, pois agora ela atua como uma das possíveis agentes da 

mudança do evento “garantir acessibilidade”. A categoria de sujeito não está preenchida na 

oração completiva/subordinada, pois ainda temos a forma não-finita do verbo, entretanto, dessa 

vez, temos a desinência de 1ª pessoa do plural, o que chamamos de infinitivo flexionado. Sobre 

isso, Silva (2015) afirma que a flexão – por si própria ou conjuntamente com o sujeito explícito 

– torna o sujeito do infinitivo mais proeminente no contexto da conceptualização do evento, já 

que fornece informação acerca desse participante.  

A flexão “põe em palco” o participante principal como foco específico de atenção, como 

objeto da conceptualização, dessa forma, há uma perspectivação menos subjetiva, conforme 

representado, abaixo, na Figura (15). 
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Figura 15. Representação de perspectivação conceptual da construção com infinitivo flexionado 

 

 

 Com base na análise feita, as ocorrências com o predicador necessário seguem o mesmo 

padrão que as ocorrências com preciso, quanto ao uso de infinitivo e subjuntivo com sujeito 

não marcado.  

 Ao analisarmos agora as ocorrências com sujeito marcado, veem-se os exemplos (29) e 

(30): 

(29) “Sr. Presidente, venho a esta tribuna manifestar apoio à iniciativa do Deputado Luiz Martins, mas 

também para lembrar que ontem terminou o prazo dado pelo Ministro Luiz Fux – aliás, não vou usar 

os termos que usei antes: Ministro Luiz Fuck-se... Ele, do alto do pedestal, suspendeu a audiência 

pública para que o processo só a ele voltasse 30 dias depois, com as providências que deveriam ser 

tomadas pelo poder Legislativo, com o patrocínio do poder executivo, na iniciativa, e o Congresso 

Nacional. Só que até agora o Congresso nacional ainda não apreciou. E os 30 dias já se passaram. Eu 

quero saber o que vai fazer o Ministro Luiz Fuck-se! Quero saber o que ele vai fazer. Por quê? Porque 

ele diz na Ata: “Findo o prazo, os autos virão conclusos ao Ministro Luiz Fuck-se”. Os autos estão 

voltando às mãos do Ministro? As iniciativas estão interligadas? A autorização para alienação da 

integralidade das ações fazia parte do pacote? Não é uma coisa independente. A autorização para 

alienação das ações da Cedae está vinculada à aprovação das demais medidas. Portanto, passados os 

30 dias, é preciso que o Ministro Luiz Fuck-se reconheça as inconstitucionalidades que estão 

constando dos propósitos do Governo.” 

 [14 de março de 2017 – ORDEM DO DIA Projeto De Lei 191-A/2011]38 

 

 Em (29), agora, temos o conceptualizador, Paulo Ramos, dando foco ao deslocamento 

do trajetor até o evento. O deputado intercala, durante seu discurso, a perspectivação objetiva e 

a perspectivação subjetiva. Por diversas vezes, há a inclusão de 1ª pessoa do singular, como em 

“venho a esta tribuna”, “não vou usar” etc.  

Ao introduzir a construção modal deôntica “é preciso”, o conceptualizador faz uso do 

subjuntivo na oração subordinada subjetiva “é preciso que o Ministro Luiz Fuck-se reconheça 

as inconstitucionalidades que estão constando dos propósitos do Governo” e preenche o sujeito 
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dessa oração “o Ministro Luiz Fuck-se”. O preenchimento do sujeito, nesse caso, nos mostra 

que, em relação à perspectivação conceptual, há tanto objetividade quanto subjetividade.  

Sobre o assunto, Silva (2015) afirma que, relativamente ao eixo objetivo da 

conceptualização, a construção com verbo finito é a mais objetiva, na medida em que é ela 

quem “põe em palco” todos os componentes do evento subordinado e, do ponto de vista do eixo 

subjetivo da conceptualização, a construção com verbo finito é mais subjetiva, na medida em 

que é nela que há mais atualização e um papel mais ativo do locutor na conceptualização do 

evento. Sobre isso, Vesterinen (2012) afirma que, desta forma, podemos observar na 

representação, Figura (16), que o conceptualizador deixa de focar ou no trajetor ou no marco e 

foca agora no processo do verbo. 

 

Figura 16. Representação de perspectivação conceptual da construção com subjuntivo (sujeito 

preenchido) 

 

Em (30), acontece o mesmo que no exemplo anterior, somente temos a mudança de 

conceptualizador e de predicador. 

(30)  “Notadamente os criminosos vêm se utilizando de um ardil de sequestrar gerentes de banco, de 

pressionar funcionários de banco para que eles facilitem o acesso às agências e pratiquem esses 

assaltos, promovendo, esses bandidos e criminosos, junto aos trabalhadores e instituições bancárias, 

um verdadeiro terrorismo. O Projeto do Deputado Dica coloca, de maneira clara, salvaguarda a esses 

trabalhadores e dá condições para o funcionamento dessas instituições e principalmente proteção do 

seu corpo funcional. Por isso, Srs. Deputados, vamos votar “sim” a favor da derrubada do Veto do 

Governador, uma vez que entendemos que este é um tema extremamente grave, são índices crescentes 

no nosso Estado e, a partir disso, todos nós estamos preocupados em dar condições de segurança de 

trabalho. Aproveito também para tratar, de maneira geral, do que se passa hoje com empreendedores 

no Estado do Rio de Janeiro. É necessário  que o Governo do Estado tenha consciência de que a 

insegurança total pelo que passa nosso Estado está afugentando empresa, impedindo que captemos 

novos investimentos e essa resposta precisa ser dada, de maneira contundente pelas forças policiais 

desse Estado.” 

[08 de fevereiro de 2017 – Sessão extraordinária – Veto Total Aposto ao Projeto de Lei 2870-

A/2014]39 
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Aqui, o conceptualizador é o deputado Carlos Osório, que também faz uso dos graus de 

subjetividade, alternando entre o mais subjetivo e o menos subjetivo, pois usa 1ª pessoa do 

plural e do singular para sinalizar a menor subjetividade, como em “vamos votar” e “aproveito”, 

e, ao introduzir a construção deôntica, usa 3ª pessoa do singular na matriz e subjuntivo com 

sujeito marcado na oração completiva “que o Governo do Estado tenha consciência de que a 

insegurança total pelo que passa nosso Estado está afugentando empresa”. Sobre isso, 

Vesterinen (2012) afirma que  

 

o sujeito explícito outorga um maior grau de proeminência à oração principal 

— desempenha a função de sujeito oracional e atrai, deste modo, o foco 

primário na sua relação com a oração subordinada. Uma expressão impessoal, 

por outro lado, altera esta relação assimétrica. Em vez de considerar a oração 

principal o foco primário na relação com a oração subordinada, a falta de um 

sujeito explícito dá maior saliência à proposição expressa na oração 

subordinada. 

  

3.3.2 Voz passiva e verbo + partícula se 

 Observamos também os casos em que há presença de voz passiva e a marca do clítico 

“se”. A voz passiva sintética é caracterizada pela presença do pronome se em função 

apassivadora, já a passiva analítica é a forma desenvolvida da voz passiva, constituída de verbo 

ser ou estar + particípio do verbo principal. Os resultados estão abaixo na tabela 5.  

 

Tabela 5: Correlação entre tipo de predicativo e voz verbal/índice de indeterminação 

Predicativo 

Voz Verbal  

Total 
Passiva sintética Passiva analítica 

Índice de 

indeterminação 

(se) 

Preciso 6 3 2 11 

Necessário 3 0 1 4 

Total 9 3 3 15 

 

Vesterinen (2006) afirma que o se tem uma posição diferenciada em comparação aos 

outros pronomes de terceira pessoa porque o se é vago e indefinido. Seu traço de indeterminação 

semântica deve-se ao fato de não marcar número e nem gênero. Além disso, ele também pode 

ser multifuncional visto que pode desempenhar a função tanto de trajetor quanto a de marco 

(quando é reflexivo). Salientamos o caso em que um trajetor ativo, que em circunstâncias 

naturais está em foco, fica desfocalizado, coisa que acontece quando este clítico tem um 

emprego ativo genérico.  
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(31) Sr. Presidente, o que eles pedem a esta Casa é autorização para que possa, na prática, vender 

a Cedae, mas não dizem vender para quem, por quanto vai vender, de que forma vai vender e como 

será esse pagamento. Nada disso é dito, Sr. Presidente, como se V. Exa. tivesse lá um único bem de 

família, deixado pelo seu pai ou seu avô e, de repente, reunisse sua família e dissesse o seguinte: vamos 

dar procuração para um aventureiro qualquer vender o nosso patrimônio e daquela procuração, que 

não precisa dizer para quem vendeu, por quanto vendeu e também não precisa prestar conta de onde 

colocou o dinheiro arrecadado. É esse cheque, é essa autorização que o Governo do Estado quer que 

a Assembleia Legislativa dê. Quer que a eles autorizemos no escuro. Vender o único patrimônio que o 

povo do Estado do Rio de Janeiro tem, sem dizer para quem, as condições da venda e muito menos o 

valor, sem pelo menos um tempo para avaliar cuidadosamente esses valores, sem pelo menos um tempo 

para que possamos ouvir os técnicos, possamos ouvir a sociedade, que se possa conversar por aí.  

Ninguém de bom senso faria isso. O Governador não faria isso se fosse uma propriedade da sua família. 

Os deputados que por acaso poderiam votar a favor, duvido que fariam isso se fosse um patrimônio da 

sua família. (...) 

Por isso, Sr. Presidente, é preciso que se faça esta reflexão. Nós precisamos, no mínimo, de ter um 

tempo necessário para que possamos abrir uma discussão, para que possamos chamar os diversos 

setores da sociedade com interesse nessa questão, para que possamos discutir com sindicatos de 

trabalhadores, associação de moradores, sindicato de empresários, enfim, discutir com a sociedade do 

Estado do Rio de Janeiro e tentar, a partir daí, encontrar uma nova forma. Eu não acredito nessa forma. 

Acredito que a única forma é impedir a privatização de um bem essencial como é a Companhia Estadual 

de Águas e Esgotos. 

[07 de fevereiro de 2017 – Discurso]40 

 

 

(32) As aulas foram reiniciadas para complementação do ano letivo de 2016. Como bem fala um 

menino estudante da Faetec, 2016 é o ano que não acabou, pelo menos em nível escolar, e Deus sabe 

quando vai acabar. Junto a isso, o Deputado Pedro Fernandes, estando à frente da Secretaria, falou 

outra coisa que me preocupou muito também, usando táticas dos velhos caudilhos da política brasileira. 

Ele falou que os prestadores de serviços estarão lá e que os professores deveriam atender aos anseios 

dos pais e alunos pela volta à escola e retornar às aulas. Isso mesmo tendo os professores falado que 

estão recebendo salários atrasados, uma vez que o sistema Faetec não se beneficiou dos recursos do 

Fundeb, apesar de ter direito. 

Os professores foram claramente colocados contra os alunos e seus pais. Isso, com certeza, é uma 

atitude caudilhesca e que não contribui em nada para melhorar a educação pública no nosso Estado. 

Ao contrário, é uma atitude covarde, que coloca pessoas que não têm salário em dia – quando o 

recebem, é em parcelas –, que não têm vale transporte, que não têm como se alimentar nas escolas 

como responsáveis pelo insucesso do sistema Faetec, que, na verdade, é responsabilidade dos gestores 

do PMDB. A verdade tem que ser dita, é preciso que seja dita desta maneira. 

[07 de março de 2017 – Discurso]41 
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(33)  O SR. PAULO RAMOS – Venho expressar a minha solidariedade às palavras de V.Exa. e dizer 

da pertinência da avaliação que vem fazendo em relação até à crise interna. Não é a primeira vez que 

as mulheres, que as esposas fazem um movimento. Tomei conhecimento – ainda estou surpreso – de que 

as mulheres que estão pressionando, reivindicando direitos justos nas portas dos quartéis. Já houve 

casos de mulheres sendo agredidas, e por policiais militares de escalão ligado à oficialidade. E mesmo 

que a agressão se desse a partir de praças, se isto estiver se configurando, a possibilidade de algo muito 

mais grave acontecer está presente. 

Sou oriundo dos quadros da Polícia Militar e vejo o encaminhamento de V.vExa. Estamos propondo 

aqui que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a Comissão de Segurança Pública 

e Assuntos de Polícia e a Comissão de Servidores Públicos realizem uma audiência conjunta para 

avaliar o quadro, e obviamente que certamente V. Exa. tem uma importante contribuição a dar. O 

momento é de buscar o diálogo e não o confronto., 

O SR. JANIO MENDES – Agradeço o aparte, Deputado Paulo Ramos. É esta a abordagem que venho 

trazer e este é o apelo que faço. É preciso que se vá à ponta, que se escute. Venho do interior. Se lá 

esse é o clima, pesado, de divisão interna, imaginem o que não acontece aqui, nos batalhões da periferia 

da Capital! 

[15 de fevereiro de 2017 – Discurso]42 

 

 No exemplo (31), há o uso da voz passiva sintética, então o se, nesse caso, é um pronome 

apassivador. Transpondo a oração para a voz passiva analítica, temos a seguinte estrutura: é 

preciso que esta reflexão seja feita, com isso, vemos que há sujeito sintaticamente expresso 

(reflexão), entretanto esse sujeito não é agentivo e o agente da passiva está omitido, ou seja, 

quem praticaria a ação está semanticamente indeterminado.  

 Já em (32), tem-se o uso da voz passiva analítica, então também há sujeito determinado. 

O sujeito é elíptico, pois pode ser retomado pelo contexto, o que nos mostra que é “verdade”. 

Temos então um sujeito determinado, mas não expresso, e novamente não agentivo e, com isso, 

também não há o agente da passiva.  

 Em (33), temos um caso diferente, o se é um índice de indeterminação do sujeito, desta 

forma, sintática e semanticamente é um sujeito de referência indeterminada. O verbo “vá” é 

intransitivo, e o que vem em seguida “à ponta” é um adjunto adverbial de lugar.  

 Com o predicativo necessário também temos um panorama semelhante, entretanto não 

houve ocorrências com passiva analítica. 
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(34) O SR. SILAS BENTO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, do PSDB, já nos posicionamos 

contra a venda, a privatização da Cedae, com muita consciência de que isso seja um prejuízo enorme 

para o Estado do Rio de Janeiro. 

Pois então, fizemos a Emenda Modificativa nº 63, que modifica o Artigo 3º, que passa a ter a seguinte 

redação: “O Poder Executivo terá o prazo de seis meses, prorrogável por igual período, para a 

contratação de instituições financeiras federais responsáveis pela avaliação e estruturação da 

operação de alienação das ações de que trata o Artigo 1º, devendo apresentar idêntico prazo para 

apresentação de modelo que assegure o controle de produção, tratamento e captação de água potável 

para o Estado do Rio de Janeiro. ” 

Esta Emenda dá uma alteração com relação ao período de modelagem da aplicabilidade da lei, com 

relação à Cedae. Nós precisamos de um espaço de seis meses para modelagem, porque é uma questão 

que gera muita cautela, coisas minuciosas para cálculo, ativo, passivo, expansão de rede, garantias 

fiscais, garantias de tarifas sociais, e é necessário que se dê o mesmo espaço para a contratação de 

instituições financeiras para o empréstimo, dando o mesmo período para a modelagem da empresa, 

protegendo, assim, minuciosamente, os interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro, dos 

funcionários, do quadro funcional da Cedae, garantindo o bem social para que seja realmente tratada 

com muita responsabilidade. 

Sr. Presidente, é o que tenho a falar neste momento. 

[21 de fevereiro de 2017 – Ordem do dia – Projeto de Lei 2345/2017 – Mensagem 03/2017]43  

 

 No exemplo (34) tem-se o uso do pronome apassivador se, e o sujeito é expresso 

sintaticamente. O sujeito “o mesmo espaço” não é agentivo e quem praticaria a ação de dar o 

espaço à contratação de instituições financeiras não é definido, com isso, não há marca de 

agente da passiva.  

 Abaixo, em (35), é possível observar uma configuração diferente, pois há a presença da 

partícula se como índice de indeterminação do sujeito. O verbo parar é considerado transitivo 

indireto, nesse caso, e por isso, não admite voz passiva. 

 

(35) Não vivemos uma guerra. Temos, sim, uma sociedade violenta; temos, sim, uma rede de 

comércio ilegal de drogas, armado, que leva situações de violência muito graves para diferentes 

territórios pobres. 

Mas isso não é uma guerra. A guerra passa a existir quando a nossa Segurança Pública responde a 

essa questão na base do tiro, da bala, fazendo com que milhões de moradores de favela estejam, 

cotidianamente, no meio do tiroteio; fazendo com que a rede criminal do Estado do Rio de Janeiro 

comece, cada vez mais, a responder com uma lógica de ódio, onde os policiais são, cada vez mais, 

também, vítimas dessa violência. É necessário parar com a lógica da guerra na Segurança Pública. 

Temos que fazer uma discussão estratégica neste País, sobre a necessidade de se enfrentar a insanidade 

que é a guerra às drogas. Temos que discutir a legalização. Mas, enquanto se faz esse debate, que, nos 

Estados Unidos, no Uruguai tem avançado, precisamos imediatamente interromper com a lógica da 

guerra. É necessário que, no mínimo, a nossa Polícia adote procedimentos, como o de não fazer 

operações policiais em horário de funcionamento de escolas, especialmente, o de entrada e de saída. É 

necessário que se pare com a lógica de tiroteio; é necessário que se diga que o que estamos vivendo é 

um genocídio de nossa juventude pobre, da nossa juventude negra, que mora nas favelas, que estuda 

em escolas em área de favelas. Não se pode nunca confundir o papel do Estado com o daqueles que 

hoje atuam na ilegalidade, que estão passíveis de punição do Estado. 
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[04 de abril de 2017 – Discurso]44 

 É possível notar nesse trecho, que o discurso já é modalizado com a expressão deôntica 

algumas vezes (em sublinhado). No primeiro sublinhado, há uso de infinitivo para 

impessoalizar, entretanto, no segundo, há sujeito preenchido “a nossa Polícia”. A Polícia, nesse 

caso, apesar de ocupar uma categoria de sujeito preenchido, faz referência a uma entidade 

genérica. Não há, por exemplo, referência a alguém que seja responsável pela corporação para 

que este, sim, seja responsabilizado pelas ações de operações policiais em horário de entrada e 

saída das escolas. Após, temos a ocorrência selecionada para exemplificar o uso de se para 

indeterminar o sujeito, sobre isso Maurer Jr. (1951, apud: VITRAL, 2006) afirma que “o 

emprego do mesmo pronome (se) com verbos intransitivos, para formar expressões impessoais 

que servem de enunciar um agente pessoal indefinido”. Então o último sublinhado é mais uma 

ocorrência do se em função apassivadora e com sujeito expresso não agentivo.  

 

3.3.3 Usos de ter e haver 

Por fim, devemos abordar o fato de que somente com o predicador “preciso” temos 

ocorrências com verbo haver e ter no sentido de existir, resultando em orações com sujeito 

impessoal. 

Viotti (1998) faz uma análise do percurso diacrônico de ter e haver a fim de explicar o 

processo de mudança desses verbos para a existencialidade. O verbo haver vem do latim habere 

e era um verbo estativo inicialmente, possuía vários significados como o de habitar e possuir 

(geralmente em construções com perífrase verbal). Em seguida, surgiram construções com 

habere tendo sujeito inanimado, o que o aproximou do verbo conter. No latim pós-clássico, 

eram raras as ocorrências de habere em construções impessoais, ou seja, com sentido 

existencial. No latim vulgar, houve maior desenvolvimento desse uso. Para Viotti (1998), o 

haver entrou em português com as características: 

 

(i) com uma rede temática esvaziada, realizando construções predicativas 

genéricas; (ii) com a posição de sujeito detematizada, realizando construções 

existenciais; e (iii) completamente desprovido de qualquer conteúdo 

semântico, como verbo auxiliar formador de perífrases aspecto-temporais. 

 

 

 O verbo ter, originado do latim tener¸ tem um percurso semelhante ao haver (VIOTTI, 

1998). 
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Originalmente, ele era um verbo transitivo-ativo e tinha um significado 

próximo ao de manter/obter. Aos poucos ele foi coocorrendo com habere nas 

expressões de posse. É possível que naquela época tenha existido alguma 

preferência pelo uso de habere nas expressões de posse de qualidades 

inerentes ao possuidor, enquanto que tenere era preferivelmente empregado 

nas construções de posse de bens materiais ou externos ao possuidor, 

principalmente se a ideia de posse está relacionada com traços de agentividade 

ou causa. (...) Quando tenere passou a exprimir posse, concorrendo com 

habere, ele passou a substituir habere na perífrase aspectual. (...) Portanto, ter 

também entrou no português com sua estrutura argumental e temática 

enfraquecida, embora não tão enfraquecida quanto a de haver. Primeiro, 

porque ele ainda não entrava em construções existenciais, indicando que seu 

argumento externo ainda não podia ser detematizado. Segundo, porque, apesar 

de ele ser também um verbo auxiliar, a perífrase em cuja formação ele entrava 

dependia de seu significado de posse. 

  

 Observaremos, nos exemplos abaixo, ocorrências com verbos haver e ter em 

construções completivas a fim de estabelecermos alguma relação com o que foi dito.  

 

(36)  “Ora, muitas vezes, se a dívida for grande, o devedor talvez prefira aplicar no mercado 

financeiro, e fazer o parcelamento, porque a perda que ele vai ter talvez seja compensada ou até 

superada pelos dividendos que ele pode obter com a aplicação do recurso. Como o Estado pretende 

arrecadar, talvez valesse a pena, a prevalecer esse artigo e essa lógica, trabalhar com percentuais mais 

discrepantes, de modo que se faça uma indução mais clara, através do projeto, ao pagamento integral. 

Por último, em relação a esse projeto, eu queria apenas ressaltar que ele trata do aperfeiçoamento do 

sistema punitivo, da aplicação de sanções, dos valores, mas, certamente, Deputado Gilberto Palmares, 

um desafio muito grande, que não cabe nesse projeto, é o desafio de avançarmos no campo da 

conscientização e da educação ambiental. Uma coisa é punir. É preciso que haja um sistema punitivo 

justo, criterioso, com regras e parâmetros transparentes.”  

 [14 de março de 2017 – Discurso]45 

 

(37)  “Nesta data há muito o que se comemorar em termos de avanço dos direitos dos consumidores, 

mas há também o que lamentar por conta dos abusos que ainda são cometidos contra os cidadãos. É 

nítido que as pessoas estão ficando mais conscientes de que é preciso cobrar, fiscalizar e fazer valer o 

Código de Defesa do Consumidor. A população brasileira, incluindo os moradores do Estado do Rio, 

tem compreendido que é preciso haver ética e honestidade na relação de compra e venda.”   

 [15 de março de 2017 – Discurso]46 
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(38)  “Agora, se colocar a lupa no setor metalomecânico da Região Serrana, um setor que estava à 

mingua, quase encerrando as suas atividades e vem o incentivo fiscal que faz com que, não apenas uma, 

mas várias empresas possam crescer, gerando emprego e renda e fazendo com que aquela região possa 

renascer, vai-se dizer que o incentivo fiscal é bom. Então, nem o Pezão nem a Firjan não são corretos 

nessas críticas, como também não são corretos aqueles que dizem que o incentivo fiscal é algo que 

precisa ser demonizado. Aliás, na minha opinião, a raiz desse problema está na ausência do novo pacto 

federativo. Primeiro, é preciso ter um novo pacto federativo para acabar com a guerra entre os estados, 

porque senão o Estado do Rio – e aí eu vou concordar – tem que partir para a luta mesmo, para a 

batalha.”   

 [15 de março de 2017 – Discurso]47 

 

Nas ocorrências (36), (37) e (38) temos, respectivamente, um dado com verbo haver no 

subjuntivo, um dado com verbo haver no infinitivo e um dado com verbo ter no infinitivo. Para 

Machado Vieira (2017, p. 83), “tais microconstruções se encontram em variação, uma vez que 

se alinham funcionalmente a serviço do fenômeno de impessoalização em textos orais e escritos 

produzidos no Brasil”, a afirmação coaduna com nossas expectativas já que estamos analisando 

as chamadas construções completivas subjetivas deônticas.  

Conforme já indicado, a oração matriz vem na forma sintática unipessoal como 

estratégia de impessoalização, o fato de o verbo da completiva também vir de forma impessoal 

nos mostra que ali há forte tentativa de apagamento do conceptualizador. 

Machado Vieira (2017, p. 87), ao analisar as construções com haver e ter + se, afirma 

ainda que 

Em outras palavras, em ambas microconstruções (com ter-se e com haver), 

revela-se a busca pela atenuação e/ou apagamento das marcas de primeira 

pessoa discursiva na expressão de uma opinião, avaliação ou conclusão, a fim 

de deixar o texto mais objetivo. Naturalmente, elas colaboram para isso 

diferentemente: enquanto a microconstrução com haver promove a anulação 

do enunciador; a microconstrução com ter-se torna opaca sua existência, e, 

ainda, pode colaborar para que a semântica final da predicação tenha um valor 

genérico.  

 

 No exemplo (36), o conceptualizador, deputado Waldeck Carneiro, faz uso do 

subjuntivo com verbo haver, ou seja, não há sintaticamente e semanticamente qualquer 

referência a algum sujeito agente. O evento “haver um sistema punitivo justo” não é marcado 

por um trajetor, deixando a construção totalmente impessoal e, naturalmente, dando 

características de subjetificação, considerando que o conceptualizador faz uso de 1ª pessoa do 

plural no entorno discursivo. 
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 No exemplo (37), temos uma estrutura bastante semelhante, entretanto, dessa vez, o 

verbo vem em sua forma infinitiva, o conceptualizador, deputado Luiz Martins, se tira de cena 

e, novamente, o sujeito torna-se impessoal. 

 Por fim, em (38), temos o uso do verbo ter existencial e segue o mesmo padrão dos dois 

exemplos anteriores. Sobre isso, Machado Vieira (2017, p. 85) afirma que “é possível que a 

microconstrução ter SN se venha convencionalizando no discurso como mecanismo para 

perspectivar algum grau de polidez ou preservação da face”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apresentamos, o objetivo geral deste trabalho foi investigar a construção 

completiva impessoal constituída de [oração matriz [verbo ser + predicativopreciso/necessário/obrigatório] 

[oração completiva subjetiva]], considerando os graus da construção que variam entre 

obrigação externa, obrigação interna e necessidade. 

Para desenvolvermos o objetivo geral acima, foi necessário realizar, primeiramente, 

uma revisão do assunto, iniciando pelo fenômeno investigado, seguido da explanação das 

definições de modalidade deôntica e de perspectivação conceptual, seguidas da metodologia 

empregada, em que resultaram nas nossas análises empreendidas no quarto capítulo. 

Antes de destacarmos quais as contribuições dos resultados alcançados, é importante 

retomar as definições dos graus da modalidade deôntica, em que os valores de obrigação são 

variáveis, desde uma obrigação que é expressa internamente, baseada em valores da 

consciência, até a externa, que é baseada no material ou nas circunstâncias em geral; e ainda a 

necessidade que expressa uma obrigação de maneira branda, acontecendo, principalmente, em 

contraposição de ideias ou eventos, assim como Neves (2010) já havia afirmado. 

Em relação aos resultados, a partir dos objetivos definidos, inicialmente pudemos 

observar que a posição inicial da oração matriz é a preferida dos falantes, marcando um 

processo de topicalização, conforme já explicado em nossos pressupostos teóricos. O uso de 3ª 

pessoa do singular no verbo ser da matriz, marca a impessoalização em relação ao entorno 

discurso que, geralmente, vem em 1ª pessoa do plural ou singular. 

Após oferecermos um quadro de ocorrências dos graus de modalidade deôntica no 

corpus investigado, podemos perceber que, dentre os predicadores analisados, houve maior 

número de ocorrências com preciso, seguido de necessário e nenhum uso de obrigatório. Isso 

se deve, principalmente, ao fato de que obrigatório é um predicativo marcador de obrigação 

muito forte o que torna o discurso menos polido. Já o preciso nos mostra uma maior variação 

de sentidos e pode estar inserido em qualquer um dos graus deônticos. Houve predominância 

de construções indicando a obrigação material, seguida do número de ocorrências de 

necessidade, e a obrigação interna ligada à consciência, que esteve em menor número. A razão 

para tal acontecimento seria a facilidade para manipular o outro sobre algo físico ou material, 

já que uma manipulação baseada nos costumes deve ser feita de maneira breve e com muito 

cuidado para que não haja más interpretações. A necessidade ainda expressa que o outro deva 
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fazer alguma coisa, mas sempre de maneira velada, pois se trata de uma ordem fraca a ser 

cumprida. 

Também foi possível perceber que os graus da modalidade deôntica apresentam uma 

relação com o tipo semântico de verbo utilizado na oração completiva subjetiva. Encontramos 

um maior grau na obrigação externa, em que há maior uso de processos materiais;  na obrigação 

interna, apesar de estar em menor quantidade, em que há maior uso de processo mental; e, na 

necessidade, em que há maior uso de processo tipo verbal, seguido de processo mental. Isso 

pode se justificar pela natureza desses processos, já que processos materiais, por exemplo, são 

processos do fazer, é natural que haja, então, uma obrigação também material, que é baseada 

numa necessidade física propriamente dita. Já os processos mentais, que estão relacionados ao 

sentir e pensar, por exemplo, resultam numa obrigação interna, já que é preciso ter mais cuidado 

ao tratar de costumes e princípios de um indivíduo. Por fim, os processos verbais estão 

relacionados ao dizer, então, deve-se ter maior cuidado ao proferir ainda, resultando na 

necessidade, que é uma maneira atenuada de ordenar 

Quanto à perspectivação conceptual, pudemos perceber que o processo de subjetificação 

é mais frequente em decorrência do uso de infinitivo no verbo da oração completiva subjetiva. 

A marcação de sujeito é pouco produtiva quando comparada ao uso de infinitivo. O predicador 

necessário por nos mostrar, muitas vezes, uma obrigação fraca, tem a quantidade de ocorrências 

bem próximas, em relação ao infinitivo e subjuntivo com sujeito marcado, pois, por ser mais 

polido, permite maior marcação de sujeito quando comparado ao preciso que pode marcar 

obrigação forte. 

Observamos também as ocorrências com o clítico se e analisamos os casos em que ele 

era índice de indeterminação do sujeito ou que era pronome apassivador. Quando pronome 

apassivador, a construção completiva apresentava sujeito sintático expresso, porém não 

agentivo, ou seja, quem praticaria a ação (agente da passiva) não estava expresso. Quando era 

índice de indeterminação, novamente o agente também não era expresso. Esses resultados 

corroboram nossa expectativa de que a obrigação expressa pela modalidade deôntica é, em sua 

maioria, de valor semântico impessoal já que há a necessidade de o falante se isentar das 

informações veiculadas. 

Além disso, vimos também que apenas com preciso temos ocorrências com verbos 

existenciais, o que de acordo com Machado Vieira (2017) é um processo de impessoalização 

que deixa o sujeito (ou trajetor nos termos da análise perspectual) quase nulo. Essa ideia reforça 

toda a nossa análise de subjetificação.  
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 Por fim, a modalidade deôntica possibilita que o falante estabeleça a obrigação, a 

necessidade, a permissão ou a proibição, mas, em nosso corpus, foram encontrados valores 

apenas de obrigação e necessidade. Através desses graus de modalidade, parece que os recursos 

que o falante utiliza, tanto para influenciar o outro, quanto para se descomprometer, fazem parte 

de estratégias discursivas para convencer alguém do seu ponto de vista. Além disso, tais 

avaliações feitas e colocadas na oração matriz, em posição inicial, revelam a marca do 

distanciamento do locutor, bem como o seu descomprometimento com o que é transmitido. 
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