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RESUMO 

 

Este trabalho abarca o estudo da construção “subjetiva” com É + ADJETIVO 
ASSEVERATIVO (claro, óbvio, lógico e evidente). A pesquisa objetiva, sob a perspectiva 

funcionalista – com contribuições da Gramática Cognitiva –, analisar sintaticamente as 

construções subjetivas cujas orações matrizes selecionam um argumento na posição de sujeito 

oracional, verificando o papel semântico-discursivo dessas construções e a manifestação da 

(inter) subjetividade em seu uso. Primeiramente, observamos que a posição inicial quase fixa 

das orações matrizes e seu caráter semântico impessoal revelam a marca de (inter) 

subjetividade do falante. Tais orações são ainda detentoras de modalidade asseverativa, 

indicando o campo da máxima certeza do falante. Por meio da análise dos dados, verificamos 

que a modalidade pode apresentar-se em graus e que os fatores do entorno linguístico da 

construção influenciam diretamente na maior ou menor asserção da construção. Dessa 
maneira, observamos que as marcas de argumentação (contra-argumentação, estatísticas, 

justificativas e evidencialidade) tornam a construção mais asseverativa, enquanto as marcas 

de avaliação (julgamento e apreciação) tornam a construção menos assertiva. As construções 

abordadas podem, ainda, sofrer um processo de gramaticalização, passando a funcionar como 

advérbios sentenciais. 

 

Palavras-chave: Construção; Subjetividade; Modalidade; Argumentação; Avaliação. 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper covers the study of subjective construction of "To be + asseverative adjective" 
(clear, obvious, logical, evident). The objective research, from a functionalist perspective - 

with the contributions of cognitive grammar - syntactically analyzes the subjective 

constructions of which the matrix clauses select an argument in the subject position, verifying 

the semantic-discursive role of these constructions and the manifestation of (inter) subjectivity 

on its use. Firstly, we observe that the almost fixed initial position of the matrix clauses and 

its impersonal nature reveal the evidence of subjectivity from the speaker. Such clauses are 

also asseverative modality holders, showing the maximum certainty from the speaker. By data 

analysis we verified that the modality may be presented in degrees and that the surrounding 

factors of the construction directly influence on the greater or lower construction assertion. 

This way we observe that the argument evidences (counter-argument, statistics, justifications, 
evidentiality) make the construction more assertive, while the assessment evidences 

(judgment and appreciation) make the construction less assertive. The discussed constructions 

may also undergo a Grammaticalization process, working as sentential adverbs. 

 

Key-words: construction, subjectivity, modality, argument, assessment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda as construções “subjetivas”, com É + ADJETIVO 

ASSEVERATIVO (claro, óbvio, lógico e evidente). Na abordagem tradicional da língua, 

característica de gramáticas normativas, essas construções somente se projetam no nível 

sintático e são apresentadas em capítulos dedicados a períodos compostos, em itens sobre 

orações subordinadas e subitens sobre as substantivas. Não se pode negar o valor sintático das 

construções, pois a oração predicadora com É + ADJETIVO ASSEVERATIVO seleciona um 

argumento na posição sujeito, a encaixada completiva sujeito nos termos de Neves (2011). No 

entanto, há carência de estudos que contemplem a língua inserida no contexto pragmático-

discursivo, ou seja, que abarque a língua em seu uso e levem em consideração além da 

semântica, o entorno linguístico. 

Tendo em vista a proposta teórica Funcionalista, preocupada em estudar a 

estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que as estruturas 

gramaticais são usadas (TRAUGOTT; DASHER, 2005), o presente estudo abarca as 

construções “subjetivas”1 (oração matriz + oração completiva subjetiva) em situações reais de 

uso, analisando, além de sua função sintática, também o valor semântico dessas construções. 

Chamamos de “Subjetiva” a fim de demonstrar a dualidade presente no termo, que refere-se à 

função sintática de sujeito –a oração completiva subjetiva – e também à função semântica de 

subjetividade. Esta pesquisa também conta com contribuições da Linguística Cognitiva, ao 

abordar conceitos como subjetividade (LANGACKER, 1991; TRAUGOTT, 2010), 

impessoalidade (LANGACKER; VERTERINAN, 2014; DIAS, 2013) e Gramática de 

Construções (CROFT, 2004; GOLDBERG, 1995; TRAUGOTT, 2010).  

A análise sintática da construção dar-se-á desprezando a dicotomia subordinação 

versus coordenação, abordada na Gramática da Tradicional por autores como Celso Cunha 

(1985, p. 578), que afirma:  

 

[...] a coordenação e subordinação se diferenciam por dois aspectos: as orações 

coordenadas são independentes umas das outras, e têm sentido próprio. Sendo assim 

não funciona como termo da outra oração, como a subordinada, As orações 

coordenadas apenas enriquecem o sentido de outra oração. 

 

                                               
1 Sobre as construções “subjetivas” ver item 1.2  
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Sabe-se que há controvérsias se forem observados apenas esses aspectos, sendo 

assim nossa abordagem terá como base a proposta de Lehmann (1988), em que há um 

continuum que vai da relação de não dependência à máxima integração. 

A escolha da abordagem semântica da construção tem por finalidade geral 

investigar que a posição inicial quase fixa das orações matrizes VERBO SER + ADJETIVO 

(claro, óbvio, lógico e evidente) revela a marca de (inter) subjetividade do falante em relação 

ao evento expresso na COMPLETIVA SUJEITO. Para atender essa necessidade linguística, os 

usuários da língua utilizam a ordem não prototípica como a mais consistente para a função de 

marcação de atitude, já que a ordem ORAÇÃO MATRIZ + COMPLETIVA SUBJETIVA é a mais 

recorrente nos dados, cabendo à oração matriz a função modalizadora. 

Dessa forma, entendemos modalização como a tomada de posição do falante 

diante de uma proposição. Neves (2006) considera que a construção com É + ADJETIVO 

ASSEVERATIVO, escolhida para ser analisada neste trabalho, expressa modalidade epistêmica 

asseverativa, isto é, encontra-se no campo da extrema certeza, da precisão. A partir disso, 

nossa proposta é demonstrar que até mesmo a modalidade epistêmica asseverativa apresenta 

graus expressos em um continuum de menos asseverativo a mais asseverativo, evidenciando 

quais fatores contribuem para essa gradualidade e assim quais mecanismos constatam a inter-

relação entre mais/menos impessoalidade e mais/menos assertividade.  

A construção subjetiva poderá indicar valor semântico impessoal e ainda 

demonstrar ser mais geral ou mais específica, a depender do contexto em que se insere em 

relação a seu entorno linguístico. Os fatores pragmáticos verificados no entorno da construção 

subjetiva são relevantes, e é dessa maneira que se percebe a intensidade da expressão da 

(inter) subjetividade e, consequentemente, da gradualidade de asseveração presente na 

modalidade. 

Com isso, surge a hipótese de que quanto mais geral, ou seja, quanto maior o 

distanciamento do locutor – usando terceira pessoa do singular no verbo –, maior o seu desejo 

de convencer o interlocutor, pois essa estratégia demonstra que sua fala não representa apenas 

aquilo em que ele acredita/pensa, mas uma verdade que deve ser aceita por todos. Mas quanto 

mais específico, menor o valor universal e verdadeiro atribuído e, portanto, menor 

assertividade. 

Quando o falante utiliza a estratégia de se posicionar fora do enunciado, há uma 

transferência para o eixo enunciador-enunciatário. Neves (1996, p. 181) reafirma, em sua 

Gramática do Português Brasileiro, que “o falante adquirindo foros de isenção obtém dar 

maior autoridade às suas declarações.” 
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Assim posto, o caráter impessoal/geral da construção, do ponto de vista 

semântico, é um fator fundamental para se perceber de que maneira a subjetividade ou 

intersubjetividade é manifestada na construção. Faz-se necessária, portanto, a caracterização 

do entorno da construção subjetiva, o que será realizado a partir dos seguintes fatores: 

 

 verificação da presença de recursos de argumentação e/ou evidencialidade que 

influenciam na gradualidade da modalização e; 

 

 averiguação de que marcas de avaliação tornam a construção menos asseverativa. 

 

As construções em análise poderão também sofrer um processo de 

gramaticalização, passando a funcionar como advérbios sentenciais: a construção Parentética, 

como é possível verificar no exemplo abaixo: 

 

(i) não ia fazê nada pelo meus sobrinhos,[ é claro], né? Eu dando à mãe deles é a merma 

coisa de eu tá dando pra eles, né? É a merma coisa você... (CENSO PEUL, 2000) 

 

 A construção também pode apresentar-se como uma espécie de comentário ou em 

outra leitura, com a função discursiva de retomada anafórica de porção de informação que se 

comporta como sujeito anafórico: a construção Híbrida, como será abordado no item 1.5.1. 

Estamos denominando assim por não pertencer ao grupo da construção Subjetiva e nem da 

construção Parentética. Ainda que esse não seja o maior objetivo deste trabalho, consideramos 

importante identificar e exemplificar o processo de mudança a que a construção em estudo foi 

submetida uma vez que nos fundamentamos na Linguística Funcional, que a língua não como 

um produto, mas como algo em constante mudança. Este trabalho é apresentado da seguinte 

forma: no capítulo 1, abordamos os pressupostos teóricos em subitens. Iniciamos com uma 

breve apresentação do Funcionalismo e reportamo-nos a contribuições da Linguística 

Cognitiva. No item 1.2, explicamos o termo “construção”, e o valor sintático e semântico da 

construção que estamos chamando de “subjetiva”. No item seguinte, apresentamos o estudo 

da modalização, mais especificamente a modalidade epistêmica asseverativa, manifestada nas 

construções em estudo. Posteriormente, temos o item 1.4, em que apontamos os fatores do 

entorno linguístico, apresentamos a visão de alguns teóricos sobre: argumentatividade e/ou 

evidencialidade e avaliatividade.  
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Ainda sobre a base teórica do presente estudo, os itens 1.5 e 1.5.1 abordam o 

processo de mudança da construção em análise. Dessa maneira, mostramos a abordagem de 

alguns teóricos sobre Gramaticalização no item 1.5 e sobre Parentetização e processo 

anafóricono item 1.5.1, visto que as construções, ao sofrerem um processo de 

gramaticalização, aparecem na forma parentética, assemelhando-se a um advérbio sentencial 

ou na forma híbrida como uma espécie de comentário anafórico. 

No capítulo 2, informamos os recursos e procedimentos metodológicos utilizados 

na análise dos dados. No capítulo 3, apresentamos os dados coletados e analisamo-nos. Tais 

dados são compostos de amostras de fala e escrita organizadas nos seguintes subitens: 

construção “subjetiva”, construção parentética e construção híbrida. Posteriormente, são 

expostos os resultados do trabalho, evidenciando a concretização das hipóteses. Por fim, nas 

considerações finais, expomos a relevância da pesquisa para os estudos funcionais até então 

desenvolvidos e os futuros frutos que poderão ser colhidos por meio deste estudo.  
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

1.1 A CORRENTE FUNCIONALISTA E AS CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA 

COGNITIVA 

 

 

O Funcionalismo é uma corrente linguística que se preocupa em estudar a 

estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que as estruturas 

gramaticais são usadas. Trabalha, sobretudo, com situações reais de uso, dados reais de fala 

ou escrita retirados de contextos efetivos de comunicação. Dessa maneira, evita frases criadas 

e repetitivas, comumente utilizadas em muitos livros didáticos para abordar assuntos 

referentes à estrutura gramatical. 

Para os funcionalistas, a linguagem é um instrumento de interação social que vai 

além da estrutura gramatical. A corrente funcionalista defende que os conceitos humanos se 

associam à época e à cultura, considerando fatos sociais e históricos, ou seja, o contexto 

discursivo. Busca, dessa forma, compreender a motivação para os fatos da língua, levando 

sempre em consideração a situação comunicativa, envolvendo os interlocutores e seus 

propósitos. 

Neves (2000, p. 3) deixa claro que a língua não é estudada por si mesma e que há 

a necessidade de considerar aspectos extralinguísticos, como é possível verificar no fragmento 

abaixo: 

 

A língua (e a gramática) não pode ser descrita como um sistema autônomo, já que a 

gramática não pode ser entendida sem parâmetros como cognição e comunicação, 

processamento mental, interação social e cultura, mudança e variação, aquisição e 

evolução. 

 

Givón (apud NEVES, 2004) também defende que a língua não pode ser descrita 

como um sistema autônomo, pois há uma interdependência entre a gramática e os parâmetros. 

São exemplos as relações entre: cognição e comunicação, processamento mental, interação 

social e cultura, mudança e variação, aquisição e evolução. 

A abordagem funcional, ao considerar aspectos extralinguísticos, interessa-se 

pelas condições discursivas do fenômeno gramatical. A preocupação com funções externas se 
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dá com o intuito de verificar a influência destas na utilização de determinadas categorias 

gramaticais. É importante ressaltar que “a língua desempenha funções que são externas ao 

sistema linguístico em si; as funções externas influenciam a organização interna do sistema 

linguístico” (FURTADO, 2012 p. 158).  

Segundo Furtado da Cunha (et al., 2003, p. 29), “a abordagem funcionalista 

procura explicar as regularidades observadas no uso interativo da língua, analisando as 

condições discursivas em que se verifica esse uso”. Sendo assim, o Funcionalista propõe que 

o discurso atue na organização do sistema linguístico, influenciando na organização interna do 

sistema linguístico. Entende-se, portanto, que a língua não é autônoma e tampouco 

independente do comportamento social. 

Há duas vertentes teórica do Funcionalismo: a europeia e a norte-americana. O 

Funcionalismo europeu abarca, principalmente, os trabalhos do holandês Simon Dik e da 

Escola de Londres, representada por Halliday. Esses trabalhos afirmam a inadequação do 

Formalismo e propõem a incorporação da semântica e da pragmática à análise sintática. 

Segundo Furtado da Cunha (et al., 2003, p. 159): 

 

[...] o funcionalismo surge como um movimento particular dentro do estruturalismo, 

enfatizando a função das unidades linguísticas: na fonologia, o papel dos fonemas 

(segmentais e suprassegmentais) na distinção e demarcação das palavras; na sintaxe, 

o papel da estrutura da sentença no contexto. 

 

O Funcionalismo norte-americano surge a partir da década de 70 e tem como 

característica principal analisar a língua do ponto de vista do contexto linguístico e da 

situação extralinguística. Essa tendência de estudo, por sua vez, abarca trabalhos de Sankoff, 

Brown, Givón, Hopper, Traugott, Thompson e vários outros autores, como Heine e Kuteva, 

que mesmo estando na Alemanha, identificam-se com os princípios da escola norte-

americana. Segundo Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), essa proposta teórica é pautada 

no estudo do discurso e da gramática simultaneamente, para que se possa entender como a 

língua se configura. Os autores afirmam: 

 

Parte-se do princípio de que há uma simbiose entre discurso e gramática: o discurso 

e a gramática interagem e se influenciam mutuamente. A gramática é compreendida 

como uma estrutura em constante mutação/ adaptação, em consequência das 

vicissitudes do discurso. Logo, a análise dos fenômenos linguísticos deve estar 

baseada no uso da língua em situação concreta de intercomunicação (CUNHA; 

BISPO; SILVA, 2013, p. 14). 
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Sendo assim, ao observar o forte vínculo entre gramática e discurso, notamos que 

estratégias de organização da informação empregadas pelo falante no momento da interação 

discursiva interferem na forma da sintaxe. 

Uma outra corrente linguística que atribui a devida importância aos aspectos 

funcionais dos fenômenos linguísticos é a Linguística Cognitiva. Langacker (1987), um dos 

principais linguistas cognitivistas, em seus trabalhos, centraliza seus caminhos teóricos nos 

modelos baseados no uso (usage-based model). Ao concentrar a língua em uso nas 

perspectivas linguísticas, essa teoria tem-se unido ao Funcionalismo em muitos trabalhos.  

A Linguística Cognitiva (doravante, LC) é uma corrente linguística desenvolvida 

a fim de contrapor alguns pressupostos do Gerativismo de Chomsky (1957). Apesar de a 

Gramática Gerativa já apontar a importância dos fenômenos de natureza cognitiva para a 

compreensão da linguagem, essa corrente se limita a focar a capacidade biológica do 

indivíduo, ao contrário da LC, que privilegia também questões sociais e interativas. Sendo 

assim, a LC aborda a linguagem a partir da relação da experiência humana com o mundo, 

concebendo a linguagem não como uma entidade autônoma, mas como “manifestações de 

capacidades cognitivas gerais, da organização conceptual, de princípios de categorização, de 

mecanismos de processamento e da experiência cultural, social e individual” (SILVA, 1997). 

De modo geral, podemos afirmar que a LC se desenvolve a partir de três 

princípios básicos (CROFT; CRUSE, 2004), a saber:  

 

1.  a linguagem não é um módulo estanque, separado de outras faculdades 

cognitivas; 

2.  a estrutura gramatical de uma língua reflete diferentes processos de 

conceptualização e; 

3.  o conhecimento linguístico emerge e estrutura-se a partir do uso da linguagem.  

 

O primeiro princípio diz respeito ao fato de que os cognitivistas repensam a ideia 

de modularidade da mente, não acreditando que seja dividida em partes, sendo cada uma delas 

responsável por uma capacidade. Segundo os autores, a linguagem não é independente de 

outras faculdades mentais. Dessa maneira, não há necessidade de distinguir conhecimento 

linguístico e não linguístico. 

Já o segundo princípio abarca, principalmente, o pensamento de Langacker que, 

em suas obras, afirma que a gramática é conceptualização. O autor defende que as 
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combinações das diversas estruturas de uma dada língua resultam dos processos que ocorrem 

no nível do sistema conceptual humano, o que nos permite afirmar que a gramática é 

simbólica em todos os aspectos, inclusive nos morfossintáticos. Essa perspectiva é a mesma 

desenvolvida em estudos da Gramática de Construções, principalmente, por Fillmore e Kay 

(1988), Lakoff (1987), Golberg (1995, 2006) e Croft (2001). Mais adiante, retomaremos a 

questão da Gramática das Contruções. 

Por fim, o terceiro princípio aborda a ideia de que o conhecimento linguístico 

emerge e estrutura-se a partir do uso efetivo da língua em eventos comunicativos reais. Isso 

quer dizer que aspectos da língua são concretizados apenas socialmente, ou seja, refletem o 

funcionamento da mente dos indivíduos inseridos em um ambiente cultural. Há, portanto, 

uma relação sistemática entre linguagem, pensamento e experiência. 

Visto que a linguagem não é um sistema autônomo, a concepção da linguagem 

humana é entendida como instrumento de organização, processamento e transmissão de 

informação semântico-pragmática. Geeraerts (1995, p. 111-112) afirma que:  

 

[...] partindo da hipótese de que a linguagem se constitui a partir da capacidade 

cognitiva geral do ser humano, os seguintes aspectos adquirem especial interesse 

para a área: a categorização nas línguas naturais (prototipicalidade, polissemia 

sistemática, modelos cognitivos, imagética mental e metáfora); os princípios 

funcionais da organização linguística, tais como iconicidade e naturalidade; a 

interface conceptual entre sintaxe e semântica, nos moldes explorados pela 

Gramática Cognitiva e pela Gramática de Construções; a base experiencial e 

pragmática da língua em uso e a relação entre linguagem e pensamento, incluindo 

questões sobre relativismo e universais conceptuais.  

 

O autor aborda a capacidade de categorização do ser humano. É importante 

ressaltar um outro processo implicado na categorização: a generalização ou abstração, ou, em 

uma palavra, a esquematização (LANGACKER, 1987). Um esquema é uma caracterização 

abstrata completamente compatível com todos os membros da categoria que ele define. Sendo 

assim, há sentidos ou referentes esquemáticos específicos, prototípicos e periféricos. A sua 

estrutura tem, por isso, a forma de network (rede). O modelo de representação da estrutura das 

categorias que combina esquemas e protótipos é denominado network model por Langacker 

(1991). 
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1.2 CONSTRUÇÃO “SUBJETIVA”  

 

 

O termo construção2 faz referência a um conjunto de vertentes cujos pontos de 

vista são dferentes. No entanto, todas essas vertentes apresentam um ponto em comum: em 

todos os estudos, inclusive nesta pesquisa, entende-se que a unidade básica da gramática são 

pareamentos convencionais de forma e significado. O modelo da Gramática de Construções 

foi iniciado por Charles Filmore, em 1979, priorizando expressões idiomáticas. Com o tempo, 

os estudos se expandiram e passou-se a dar importância também às formas não canônicas, 

pois se percebeu que não havia diferença substancial entre formas canônicas e periféricas.  

Os trabalhos de Fillmore (1985), Fillmore, Kay e O’Connor (1988), Kay & 

Fillmore (1999), Goldberg (1995), Traugott (2002, 2003, 2007), Erman e Warren (2000) 

iniciaram essa nova perspectiva de análise linguística, identificada como Gramática de 

Construções, que se refere ao conjunto de teorias sintáticas que tomam como objeto básico de 

análise sintática a “construção”, e não unidades sintáticas atomizadas (LANGACKER, 1987).  

Atualmente, merece destaque o trabalho de Goldberg (1995, p. 4), que afirma: “C 

é uma construção se e somente se C é um par forma-significado, de tal forma que nenhum 

aspecto de Fi ou de Si seja estritamente previsível a partir de partes componentes de C ou a 

partir de outras construções previamente estabelecidas”. A autora estudou construções 

envolvendo o verbo e sua estrutura argumental e defende:  

 

[...] sentenças básicas do inglês são instâncias de construções – correspondências 

forma-significado que existem independentemente de verbos específicos. Isto é, 

sustenta-se que as construções portam significado por si mesmas, 

independentemente das palavras na sentença (GOLDBERG, 1995, p.1). 

 

Goldberg vai de encontro ao pensamento de estudiosos do Gerativismo que 

acreditam serem as construções meras consequências da aplicação de regras sintáticas. A 

autora defende a autonomia das construções em seu estatuto teórico, propõe a relação entre 

forma e significado de maneira bastante integrada, entendendo forma como padrão formal e 

também como significante, abrange formas presas, itens lexicais e sentenças. Dessa maneira, 

                                               
2 Muitos trabalhos recentes têm sido feitos com enfoque na Gramática de Construções, baseando-se 

principalmente no trabalho de Goldberg. Nesta pesquisa, dedicamo-nos apenas ao conceito de construção a fim 

de evidenciar o motivo de usarmos o termo ao abordar a “construção subjetiva”. Sabe-se que há um grande 

trabalho que pode ser feito tendo como teoria principal a Gramática de Construções e Mudanças 

Construcionais. Isso posto, essas podem ser linhas iniciais de uma tese de doutoramento.  
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Goldberg considera toda e qualquer estrutura linguística como construcional, da cláusula ao 

morfema. 

Segundo Croft (apud TROUSDALE, 2008, p. 5-6), “construção é uma unidade 

convencional simbólica”, entendendo-se por convencionais as estruturas compartilhadas entre 

um grupo de falantes e por simbólicas as associações arbitrárias de forma e significado. O 

autor afirma ainda que “uma construção é uma rotina enraizada (‘unidade’), que é geralmente 

usada na comunidade de fala (‘convencional’), e envolve um par de forma e significado 

(‘simbólica’)”. 

Nas Gramáticas de Construções, é desfeita a ideia de composicionalidade, em que 

cada componente contém um nível de informação a respeito da estrutura linguística como um 

todo. Acredita-se que há uma ligação interna à construção, de forma que a construção – como 

um todo – é percebida como uma unidade linguística maciça, sem se importar com a sua 

complexidade interna. A internalização dessa ligação simbólica é o que caracteriza a 

construção linguística. Dessa maneira, as construções são unidades simbólicas armazenadas 

como um todo, e não em termos das partes que as formam. 

Traugott (2008) também se dedica aos estudos da Gramática de Construções e, 

baseando-se no modelo croftiano, propõe uma hierarquia nos estudos da Construção, 

definindo os seguintes níveis de esquematicidade: 

 

(a)  Macro-construção: os esquemas mais altos e construções altamente abstratas; 

(b)  Meso-construções: traços de similaridade e de comportamento das construções; 

(c)  Micro-construções: tipo de construção individual; 

(d)  Construtos: são os tokens, a comprovação da mudança, o lugar da inovação. 

 

Dessa forma, as construções são unidades já tão frequentes que são consideradas 

como um par forma-significado na mente dos falantes. Podemos entender uma construção 

gramatical como uma matriz que contém parâmetros a serem preenchidos com valores 

disponíveis na língua. No presente estudo, será abordada a construção verbo [É + ADJETIVO 

ASSEVERATIVO +[ COMPLETIVA SUJEITO]], demonstrando que há uma estrutura padrão fixa [É 

[X que Y]] com slots a serem preenchidos: 

 

[É x que y] 

“É claro que ele vem” 
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É óbvio que ele estudou. 

É lógico que faremos o exercício. 

É evidente que há um grande problema. 

 

É importante ressaltar que além da estrutura apresentada anteriormente, pode-se 

considerar construções em que a matriz funciona como um parentético em que os slots 

continuam sendo preenchidos, ou ainda a construção híbrida em que a matriz pode exercer 

além do papel sintático, o pessoal discursivo, a oração matriz retoma a oração completiva 

subjetiva em um movimento anafórico e ainda preenche slots. 

Isso posto, verificam-se dois princípios fundamentais que caracterizam a 

Gramática de Construções. A primeira faz referência a ideia de que a unidade básica de 

operação sintática é a “construção”, definida como a unidade linguística formada por uma 

estrutura complexa e seu significado (CROFT, 2001; GOLDBERG, 1995, 2006), e a segunda 

refere-se ao pensamento de que essas construções estão organizadas em uma rede conceptual 

na mente do falante. 

Merece destaque ainda o trabalho de Lakoff (1987), que, a partir do conceito de 

“redes polissêmicas”, formulou o conceito de “redes construcionais”, afirmando que uma 

construção básica é núcleo da rede, de onde irradiam outras construções diretamente 

relacionadas. Dessa forma, há especificação dos elementos que formam a construção, isto é, 

há uma combinação entre elementos especificados e variáveis. Uma construção pode ser 

completamente aberta, podendo variar todos os elementos (a construção cuja configuração 

sintática é SN-V-SN, instanciada em João ama Maria, por exemplo) ou pode ser parcialmente 

especificada, como a construção [É X que Y].  

A seguir, apresentamos a construção em estudo, detalhada em níveis de 

esquematicidade:  
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Quadro 1: Esquematicidade da Construção 

 

 

Após apresentar o conceito de construção: pareamento forma/significado, faz-se 

necessária a explicação da construção que estamos denominando “subjetiva”. A construção 

em estudo foi assim intitulada com a intenção de fazer referência concomitante a seus papeis 

sintático e semântico. Dessa forma, há ambiguidade no termo “subjetiva”, pois este se refere 

tanto à função sintática de sujeito – parte integrante da unidade encaixada completiva – 

quanto à função semântica detentora de subjetividade. Realizaremos, primeiramente, uma 

abordagem sintática da construção.  

Neves (2011) considera as construções em foco como do grupo das orações 

encaixadas completivas subjetivas. São denominadas encaixadas ou integradas em uma outra 

oração, considerada matriz, por funcionarem como constituintes que se realizam como sujeito 

oracional. A autora afirma ainda que essas orações podem funcionar como complemento de 

um termo da outra oração, tendo papel de argumento. Essas orações completivas podem 

exercer todas as funções argumentais ligadas ao verbo, exercidas por um sintagma 

preposicional. Com isso, elas completam, sintática e semanticamente, as exigências 

constantes da predicação na oração principal e, por isso, são denominadas completivas. 
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A predicação pode ser definida como a relação entre um predicador e seu sujeito. 

Dessa forma, o predicador transfere a seu sujeito uma propriedade sua, que poderá ser: 

 

(i) a emissão de um juízo sobre o valor de verdade da classe-sujeito; 

(ii) a alteração da extensão dos indivíduos designados pela classe-sujeito e; 

(iii) a alteração das propriedades intencionais da classe-sujeito. 

 

Essas construções com sujeito oracional são denominadas subordinadas 

substantivas por Castilho (2010), devido ao fato de as sentenças matrizes (ou principais) 

apresentarem a propriedade de projeção de argumento sujeito. 

Sobre as construções com orações subjetivas, Neves (2011) também afirma que há 

subtipos funcionais, ou seja, os predicados que têm sujeito oracional são de diversos tipos. 

Podem ser formados por um verbo de ligação e um predicativo ou verbo intransitivo. A autora 

ainda destaca que o verbo de ligação pode não vir expresso, como em: Proibido tocar (CNT); 

Tolice imaginar ali perto o imbecil do recitativo (MEC). No entanto, nesses casos, não se 

pode entender que ocorra inexistência de sujeito – ocorre, na verdade, que os verbos que se 

constroem com sujeito oracional têm apenas um argumento na sua estrutura argumental. 

Assim posto, com base em uma visão funcionalista, as orações apresentadas neste 

trabalho são casos de encaixamento, em que a oração subordinada se insere dentro de outra, 

funcionando como termo dela, combinando assim: [+ dependência semântica] e [+ integração 

sintática]. Dessa forma, há uma oração predicadora que seleciona um argumento na posição 

de sujeito, como se verifica em:  

 

(ii) “É lógico [que vai ter o momento de debate]”. (Alerj- Discurso dos deputados) 

 

No exemplo apresentado, a oração predicadora “é lógico” seleciona a completiva 

sujeito “que vai ter o momento de debate”. Sendo assim, a completiva está inserida na 

predicadora, estabelecendo uma relação de encaixamento. 

Sobre conexão de orações, merece destaque o trabalho de Lehmann (1988), pois o 

autor propõe a existência de um continuum que vai da relação de não dependência à máxima 

integração. 

Sabe-se que, para a Gramática Tradicional, coordenação e subordinação são 

processos sintáticos definidos, dicotomicamente, levando em consideração os critérios de 
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dependência e independência. Rocha Lima (1999, p. 260-261) define esses processos da 

seguinte maneira: 

 

A comunicação de um pensamento em sua integridade, pela sucessão de orações 

gramaticalmente independentes – eis o que constitui o período composto por 

coordenação [...]. No período composto por subordinação, há uma oração principal, 

que traz presa a si, como dependente, outra ou outras. Dependentes, porque cada 

uma tem seu papel como um dos termos da oração principal” (Grifou-se). 

 

A proposta da Gramática Tradicional, ao abordar tal tema, é insuficiente, o que 

gera muitos questionamentos. Ao analisar critérios de dependência ou independência, indaga-

se: é observada apenas a sintaxe ou leva-se também em consideração a semântica? Todas as 

orações denominadas subordinadas apresentam o mesmo nível de dependência?  

Os estudiosos funcionalistas propõem uma distribuição gradual ao longo de uma 

escala de integração sintático-semântica. No continuum proposto por Lehamnn, há relações de 

parataxe (grau máximo de independência), relações de hipotaxe (dependência, no entanto não 

se pode falar em integração) e encaixamento (quando uma oração integra a estrutura de outra). 

O autor sugere ainda seis parâmetros para que as orações possam ser localizadas nesse 

continuum. São eles: 

 

a) Degradação hierárquica da oração subordinada está relacionada ao grau de 

autonomia e integração de uma oração em relação a outra; 

b) Nível sintático do constituinte na qual a oração se subordina e o grau de 

dependência dos constituintes na oração subordinada; 

c) Dessentencialização da oração subordinada, ou seja, a perda da propriedade de 

ser uma oração; 

d) Gramaticalização do verbo principal: os verbos principais lexicais passam a 

funcionar como verbos modais e auxiliares; 

e) Entrelaçamento entre duas orações, ou seja, os traços são compartilhados no 

nível semântico; 

f) Grau de explicitude da oração, diz respeito à presença ou ausência de um 

conectivo entre as orações.  

 

Tais parâmetros podem ser observados no quadro a seguir: 
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Quadro 2: Proposto por Lehmann (1988) 

 
 

Com base na proposta apresentada, os funcionalistas consideram a construção 

subjetiva em estudo um caso de encaixamento.  

Conforme dito anteriormente, a palavra “Subjetiva” apresenta sentido dúbio, 

agora, passaremos a uma abordagem semântico-discursiva da construção, que sobrepõe ao 

valor sintático uma carga de valor impessoal. Todas as construções analisadas apresentam 

uma oração predicadora com verbo ser na 3º pessoa + adjetivo asseverativo do ponto de vista 

morfossintático. Na expressão da (inter) subjetividade, o falante manifesta o valor semântico 

impessoal, utilizando a estratégia de escamoteamento (DIAS. et al, 2015) na expressão , o que 

dá maior autoridade ao que é dito por ele. Dessa forma, embora haja sujeito oracional, o matiz 

semântico impessoal fica em evidência.  

Além de demonstrar maior autoridade, o falante se descompromete e minimiza 

sua participação no evento. As marcas de argumentação tornam a construção mais geral com 

apresentação de estatísticas, justificativas e evidencialidade que atribuem um caráter mais 

universal a construção. No exemplo a seguir, percebemos o valor de verdade que o falante 

deseja atribuir ao enunciado:  
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“O que é pior: a crise ou a percepção que se tem dela? É claro [que existe uma crise 

econômica em curso] ninguém inventou isso.” (Revista Veja – 2009) 

 

Nesse exemplo, há marcas de subjetividade do falante, que expressa seu 

posicionamento ao afirmar que tem certeza de que existe uma crise econômica e revela 

marcas de intersubjetividade ao marcar um posicionamento direcionado ao interlocutor, 

esperando assim que ele acredite no que foi afirmado e aceite essa afirmação.  

A expressão formal de verbo ser (em terceira pessoa) + nome e a consequente não 

inclusão do locutor na fala representa, do ponto de vista semântico, a expressão da 

impessoalidade, já que demonstra que não se trata apenas de um posicionamento dele, mas de 

um fato compartilhado por todos. É possível identificar o distanciamento do falante, 

demonstrado no valor semântico impessoal da oração, que impõe algo aplicável a pessoas de 

modo geral, o que desencadeia o descomprometimento do falante. Além disso, ao 

observarmos o entorno, é possível perceber que o falante reforça, com a evidência do dito, 

afirmando: “Ninguém inventou isso”. 

Embora haja sujeito expresso, esse não é prototípico, a começar pela inversão da 

ordem do sujeito, em que oração na maioria das ocorrências da construção “subjetiva” não 

aparece no início”, Dias afirma que: “geralmente, a construção sob estudo veiculará uma 

noção semântica impessoal, genérica e, em alguns casos, negativa em relação ao entorno 

marcado por experiências pessoais do indivíduo, exemplificações em primeira pessoa do 

singular ou plural, e valores positivos.” (DIAS, 2015).  

Verterian (2014) trabalha com as construções com verbo ser no português 

europeu. O autor analisa os modos verbais e propõe a noção de domínio do conceptualizador. 

Verterian defende que construções nas formas não finitas, geralmente com sujeito 

correferencial, denotam mais controle, isto é, o falante tem mais domínio da proposição: A 

afirmação do autor nos remete aos dados coletados nesta pesquisa, referentes ao Português 

Brasileiro. Todas as construções analisadas neste trabalho se apresentam na forma finita e, em 

nenhuma ocorrência, o falante tem total controle da proposição. Ao contrário disso, podemos 

notar que ele manifesta o interesse por ter controle, visto que, mesmo em níveis diferentes, há 

marcas de intersubjetividade em todas as construções, mas não tem controle da proposição. 

Essa constatação revela algumas pretensões futuras para essa pesquisa, em que muito ainda 

deve ser estudado sobre o domínio do conceptualizador.  

Como vimos anteriormente, a função semântica da construção também deve ser 

abordada. A construção em foco nesta pesquisa está sendo chamada de “subjetiva” também 
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por apresentar sua função de expressão de (inter) subjetividade. A (inter) subjetividade reflete 

o posicionamento do falante. Para Lyons (1996), a subjetividade é considerada como 

expressão do agente locucionário, ou seja, os papéis sociais e interpessoais são manifestados 

no papel do locutor em uma situação de fala. 

É possível verificar a (inter) subjetividade na posição das orações dentro da 

construção subjetiva, como foi afirmado anteriormente. Tal fato pode ser conferido em 

Traugott (2010), que aponta que a ordem em que os constituintes ocorrem pode ser usada para 

a expressão da (inter) subjetividade. A escolha feita pelo falante tem relação com escolhas 

semântico-discursivas as quais ele queira que sejam percebidas pelo interlocutor. A expressão 

da subjetividade pode ser percebida no próprio falante, em suas reações em relação a um 

enunciado; já a intersubjetividade é percebida nas reações do interlocutor. 

Traugott (2010) afirma que a subjetividade pode ser observada na expressão de 

um determinado significado ou determinada construção, resultante da convencionalização das 

inferências contextuais, e os falantes podem começar a usar implicaturas conversacionais 

estrategicamente, isto é, para convidar a captação em significados novos de conversação.  

Os pesquisadores Traugott (2010) e Langacker (1991) apresentam alguns pontos 

divergentes no estudo da subjetividade, mas compartilham a proposta de que subjetividade e 

objetividade devem ser compreendidas em um continuum cuja característica é apresentar a 

gradação de mais objetivo a mais subjetivo, como ilustrado no quadro a seguir3: 

 

 

Figura 1: continuum de objetividade/subjetividade 

 

Langacker considera a perspectivação ao abordar a subjetividade, retratando a 

importância do modo pelo qual o conceptualizador escolhe construir a situação e de que 

maneira essa situação é retratada. O autor conceitua como subjetivação a mudança de 

perspectivação objetiva para a perspectivação subjetiva. Já Traugott afirma que a 

subjetividade é resultante das inferências sugeridas, isto é, a partir das implicaturas do 

contexto, a mudança linguística se estabelece. 
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Dessa maneira, a subjetividade codifica a atitude ou a perspectiva do locutor, 

chamando a atenção do interlocutor para o novo significado e tornando a expressão ou o 

marcador mais subjetivo no sentido de tornar a construção mais marcada.  

Parece paradoxal, mas na observação da subjetividade é possível afirmar que, 

quanto mais o falante se distancia, mais está presente sua atitude ou perspectiva 

(LANGACKER, 1991; DIAS. et al.,2015). Ele apenas utiliza meios de não se comprometer e 

atribuir um caráter verdadeiro e universal ao que enuncia. 

 

 

1.3 A MODALIDADE ASSEVERATIVA  

 

 

O estudo das modalizações se dá em um campo vasto e complexo, uma vez que se 

estabelecem pontos de contato entre a Lógica e a Linguística. As indagações básicas que se 

colocam são: enunciar implica modalizar? De que forma a modalização se dá? 

Se, por um lado, torna-se coerente pensar que o locutor não é capaz de eximir seu 

discurso de marcas, por outro, não faz sentido pensar que, uma vez conscientes do uso das 

marcas, o falante não esteja apto a empregá-las. 

Nesse sentido, Ducrot (1993 apud NEVES, 2006) afirma que o “não modal” 

decorre, justamente, do fato de podermos realizar descrições sem tomarmos posição, ou seja, 

isentando-nos do emprego das marcas. Dessa forma, é estabelecida a oposição entre o que 

seria subjetivo e objetivo. 

Conforme mencionado, os pontos de contato com a Lógica fazem com que as 

definições de “modalidade” se interliguem a esse campo do saber. Maingueneau (1990), no 

entanto, parece fazer uma definição estritamente linguística ao afirmar que a modalidade é a 

relação que se estabelece entre o sujeito da ação e seu enunciador. 

No que tange à modalização, podemos entendê-la, basicamente, como uma 

tomada de posição do falante em relação a uma proposição, bem como a qualificação de uma 

ação como necessária ou possível (NEVES, 2006).  

Quirk (1985 apud NEVES, 1996, p. 170) afirma que “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 ela expressa”.  
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Buscando conciliar as noções da Linguística e da Lógica, Kiefer (1987) propõe 

três noções de modalidade: 

(i) Expressão de possibilidade e necessidade; 

(ii) Expressão de atitudes proposicionais; 

(iii) Expressão de atitudes do falante. 

 

Para que a modalização se faça presente, é preciso que haja uma relação com as 

noções de necessidade e possibilidade. Tomando por base esses dois itens, é possível ainda 

subdividi-los em cinco categorias básicas: alética, epistêmica, deôntica, bulomaica e 

disposicional.  

Na prática, no entanto, o grupo reduz-se a, basicamente, dois tipos: epistêmica e 

não epistêmica. Segundo Neves, a modalidade pode ser expressa por diferentes formas, entre 

elas: 

 

1. por um verbo; 

2. por um advérbio; 

3. por um adjetivo em posição predicativa; 

4. por um substantivo; 

5. pelas categorias gramaticais do verbo da predicação. 

 

Um dos temas muito polêmicos, no que tange à modalização, é a polissemia dos 

verbos modais. Sucede que o emprego de tais verbos proporciona múltiplas interpretações. 

Em termos aristotélicos, a bipartição que se coloca é a seguinte: composição versus divisão. 

Por composição, entendemos que o modalizador se refere a toda a proposição, conferindo 

certa ideia de simultaneidade. Já pela noção de divisão, o modalizador seria responsável por 

modificar apenas uma determinada porção da proposição.  

Consideramos interessante notar que o caráter epistêmico ou não epistêmico não 

reside propriamente nos verbos, mas se constrói também no contexto, no uso que se faz deles. 

Desse modo, temos o significado invariante do modal e o significado contextualizado, que se 

alterará em função das situações de uso concreto.  

É importante ressaltar que as modalizações podem incidir umas sobre as outras, 

combinando-se de forma paralela, ou mesmo com certo grau de “hierarquia”. Um fator de 

relevância, no que tange às modalizações, é o tempo. Por meio dele e de seu emprego na 
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oração, são-nos oferecidas diferentes leituras de um mesmo objeto. A leitura epistêmica, por 

exemplo, ocorre, via de regra, nos tempos presente e passado; já as leituras não epistêmicas 

acontecem, preferencialmente, no tempo futuro (ou presente com ideia de futuro). 

Como verificamos anteriormente, a modalidade é basicamente dividida em 

epistêmica e não epistêmica (deôntica). A epistêmica relaciona-se ao eixo do 

conhecimento/saber, trata-se da avaliação de um estado de coisas ou de uma proposição. A 

deôntica, por sua vez, relaciona-se ao eixo da conduta, qualifica uma ação, por exemplo, 

como deonticamente necessária ou possível (NEVES, 2006). 

Ao abordar as modalidades deôntica e epistêmica, Heine (2005) destaca que a 

modalidade orientada para o agente (ou deôntica) é anterior à modalidade epistêmica. A 

modalidade deôntica costuma ocorrer com verbo principal de ação e relaciona-se diretamente 

com o fato de alguém (ou algo) estar desempenhando uma ação, usando a própria energia para 

tanto. Já a modalidade epistêmica instancia um caráter mais subjetivo que a modalidade 

anterior. 

Neves (1996) afirma que a modalidade deôntica está ligada a valores de 

permissão, obrigação e volição, com o controle do enunciador, cabendo ao destinatário a 

execução. A modalidade epistêmica diz respeito àquilo que o falante julga como 

acontecimento provável, por isso liga-se ao eixo do conhecimento, manifestado no extremo da 

certeza, precisão, e no campo da não certeza, imprecisão. 

Ao falarmos sobre valores de permissão, obrigação e volição, ou de valores no 

campo da certeza e não certeza, já é possível perceber graus na expressão da modalidade. 

Dessa forma, afirmar que a oração matriz apenas manifesta modalidade deôntica ou 

epistêmica não é suficiente, visto que o grau da modalidade pode ser alterado de acordo com o 

contexto. Em relação à modalização epistêmica, considera-se que ela se situa em um 

continuum entre aquilo que é absolutamente certo, provável e não certo. Na modalidade 

deôntica, que abarca o eixo da conduta, esse continuum vai da obrigação à possibilidade 

moral (NEVES, 1996). 

A modalidade epistêmica também apresenta graus de asserção, uma vez que a 

expressão da (inter) subjetividade pode ser expressa de forma mais ou menos intensa. Neves 

(2000) seleciona os modalizadores epistêmicos que exprimem maior grau de certeza, que são 

denominados de epistêmicos asseverativos – caso dos modalizadores analisados neste estudo 

(claro, lógico, evidente e óbvio). Esses modalizadores marcam uma adesão do falante de 

forma assertiva, como afirma a linguista: “O conteúdo que se afirma ou do que se nega é 

apresentado pelo falante como um fato, como fora de dúvida” (NEVES, 2000, p. 45). 
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Castilho (2010, p. 361-362) também retrata os modalizadores epistêmicos 

asseverativos, mantendo o mesmo ponto de vista de Neves. O autor defende que “os 

modalizadores epistêmicos, como a própria designação deixa ver, expressam uma avaliação 

sobre o valor de verdade da sentença, cujo conteúdo o falante apresenta como uma afirmação 

ou uma negação que não dá margem a dúvidas, configurando uma necessidade epistêmica”. 

Destarte, torna-se evidente a necessidade de verificar os tipos de modalidade com 

base em um continuum. Ao retomar a importância do contexto, é interessante perceber que o 

mesmo modalizador pode assumir ambas as funções. Tal fato só vem ratificar a tese de que o 

contexto se revela, de fato, fundamental para a assunção de significados. Heine (1995) aborda 

a importância do contexto, retratando três possíveis situações:  

 

(i) focal sense, em que expressão é automaticamente associada à modalidade 

epistêmica ou deôntica, independentemente do contexto; 

(ii) non-focal sense, em que o contexto determinará se a expressão é epistêmica ou 

deôntica; 

(iii) marginal sense, em que apenas em contextos muito específicos será possível 

determinar o caráter epistêmico ou deôntico da expressão.  

 

Neste trabalho, seguimos a tendência de considerar ao máximo o contexto como 

revelador de variação nos níveis de análises da modalidade. Dessa forma, buscamos 

caracterizar o entorno, verificando os fatores que levam o mesmo adjetivo presente na oração 

matriz a apresentar mais ou menos asserção, a depender do contexto de uso. 

A caracterização do entorno se faz necessária ao abordarmos a impessoalidade da 

construção subjetiva com É + ADJETIVO ASSEVERATIVO. Se verificarmos um entorno mais 

geral, ou seja, quando o falante se distancia ainda mais, com a intenção de não se 

comprometer e opta por argumentação e evidencialidade a fim de atribuir maior valor de 

verdade, a expressão de (inter) subjetividade é revelada com mais intensidade. E, quando 

averiguado, em um entorno mais específico, com marcas morfológicas de verbos em 1ª pessoa 

do singular, o enunciador se inclui mais no contexto, dessa maneira atribui um caráter mais 

opinativo ou apreciativo por meio da avaliatividade e a expressão da subjetividade é revelada 

com menos intensidade. Podemos verificar menor intensidade na expressão da subjetividade, 

com menor desejo de convencimento, quando se trata de informações compartilhadas, pois 
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não há preocupação em fazer com que o enunciatário aceite o que é dito. Por conseguinte, a 

modalidade apresenta graus, como representado na escala a seguir: 

 

 

Figura 2: continuum dos epistêmicos asseverativos 

 

A impessoalidade é um fator importante neste estudo, pois expressa a 

gradualidade assertiva do dado. Apesar de todas as construções apresentarem um valor 

semântico impessoal, a impessoalização é mais atenuada em algumas construções pelo 

entorno. Ao serem observados os níveis de intensidade da certeza a partir da expressão 

subjetividade e intersubjetividade, percebemos que a modalização também é expressa em 

graus, isto é, o modalizador pode ser mais ou menos asseverativo, a depender do valor geral 

da construção e da marca de (inter) subjetividade.  

A escala apresentada ilustra a hipótese de que a modalidade se manifesta em 

graus, a depender do contexto, além de apresentar um continuum que vai da certeza à 

imprecisão, como proposto por Neves (1996). É possível perceber ainda graus de certeza nos 

epistêmicos asseverativos, a depender da intensidade que a (inter) subjetividade é expressa. A 

partir do exposto acima, em que a subjetividade foi explorada na impessoalidade e na 

modalidade, passamos agora ao entorno da construção que também corrobora para a 

gradualidade de asserção da construção em estudo. 

 

 

1.4 ENTORNO LINGUÍSTICO  

 

 

Os estudos linguísticos, no presente trabalho, são apresentados a partir de uma 

abordagem que se baseia na língua em uso, o que caracteriza a Linguística Funcional. Dessa 

maneira, são analisadas as pressões do contexto de uso. Ao observarmos as pressões externas 

que acabam modificando a análise de um dado, percebemos a necessidade de caracterizar o 

entorno, ou seja, analisar o contexto de uso. Enumeramos, para tanto, traços linguísticos no 
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entorno da construção, observando ainda características textuais. Os seguintes fatores serão 

analisados: Pessoalidade/Polaridade; avaliação e argumentação. 

Pessoalidade/ Polaridade podem ser verificadas pelos pares opostos encontrados 

entre a construção subjetiva e o entorno: geral versus específico, objetivo versus (inter) 

subjetivo e positivo versus negativo.(DIAS, 2013). Percebemos que, quanto maior o 

distanciamento do falante, mais geral a construção, mais intensa a estratégia do falante de 

atribuir valor de verdade à proposição e, com isso, maior a (inter) subjetividade. Quanto mais 

específico o entorno, com a construção marcada por primeira pessoa e inclusão do falante, 

menor a intensidade de escamoteamento da subjetividade na construção. Além disso, o falante 

se descompromete daquilo que é enunciado quando se afasta, por isso, verificamos a oposição 

entre o entorno positivo, marcado por situações e características boas, e o negativo, 

apresentado na construção impessoal. 

Para caracterizar o entorno da construção, foi verificado outro fator muito 

relevante: a avaliação (julgamento e apreciação). A avaliação consiste no meio pelo qual o 

narrador enfatiza ou ofusca determinados elementos em detrimento de outros. Trata-se, 

portanto, de uma participação e uma exposição mais subjetiva do narrador na história contada.  

Goodwin (1987) afirma que a avaliação não é um traço, necessariamente, 

segmental, podendo manifestar-se por meio de ênfases, entonação, alongamentos e/ou 

sobreposições e, mesmo, olhares e gestos. A autora fala em gatilhos, ou seja, recursos 

paralinguísticos que indicariam a possibilidade de avaliação para o interlocutor. Hunston e 

Thompson (1999) apontam para a existência de determinados vocábulos que já seriam, per si, 

de natureza avaliativa, como alguns adjetivos, advérbios e verbos. Todavia, esclarecem que, 

muitas vezes, é necessária uma bagagem cultural para que a interpretação seja satisfatória e as 

avaliações sugeridas sejam compreendidas.  

Na visão de Neves (2003), os adjetivos seriam uma forma de expressar avaliação 

psicológica, uma vez que o falante exprime sua opinião por meio deles. Existem quatro tipos 

de adjetivos, a saber: de qualidade, de quantidade, de autenticação e de relativização. Os 

adjetivos analisados neste estudo pertencem ao grupo dos qualificadores. 

Outras abordagens que merecem destaque são as de Martin (1999, 2003) e White 

(2003), pois, por meio da teoria Appraisal, tais autores demonstram que a avaliação não se faz 

apenas por meio do emprego de determinados vocábulos ou expressões, mas pela união de 

diversos elementos presentes no texto tanto explícita quanto implicitamente. White (2003) 

propõe os seguintes tipos de avaliação: 
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(i) Afeto: ressalta os sentimentos do falante; 

(ii) Julgamento: trata da moralidade (ou não) nas ações dos indivíduos; 

(iii) Apreciação: avaliação da forma, aparência e composição de artefatos humanos. 

 

Nos dados analisados nesta pesquisa, encontramos avaliações dos tipos: 

julgamento e apreciação. O termo julgamento (FEEZ; WHITE, 1994; MARTIN, 2003) faz 

referência à avaliação positiva ou negativa que o falante faz, seguindo um conjunto de normas 

sociais. Essas normas são determinadas por valores sociais e culturais, funcionando como 

regulamentos a serem seguidos. Dessa forma, há um sistema de valores impostos, seja por lei, 

por cultura ou até mesmo ditado pela consciência. Nesse caso, o falante emite uma avaliação 

das ações dos participantes da interação, com base nas regras de padrão comportamental. Na 

apreciação, o falante demonstra uma reação, emitindo um valor a um determinado elemento. 

Essa reação pode ser por razões emocionais ou por padrões culturais já definidos.  

O maior objetivo da modalidade asseverativa é atribuir valor de verdade à 

proposição. O entorno avaliativo “quebra” um pouco o valor de verdade da construção, 

tornando-a mais opinativa, e não uma afirmação geral, válida para todos. Essa constatação 

permite-nos afirmar que a carga de avaliação é um fator relevante na expressão da marca da 

(inter) subjetividade. Em consequência disso, a gradualidade do modalizador é menos 

asseverativa quando o entorno é avaliativo ou até mesmo quando o próprio predicador tem 

uma carga avaliativa, como é o caso de óbvio e lógico, que demonstram ser menos 

asseverativos que claro. 

O conteúdo abordado, obviamente, influência no grau de asserção da construção, 

pois, dependendo do que se trata, apresentará mais ou menos motivos para que o outro 

acredite. O gênero textual, portanto, cumpre um papel importante no que concerne à marca de 

intersubjetividade do falante. Abreu (1994) afirma que os gêneros textuais são acontecimentos 

ligados à vida cultural e social e o seu número é praticamente infinito. Sendo assim, alguns 

gêneros podem desaparecer e outros podem sofrer modificações ao longo do tempo. Para 

Bakhtin (2011), os gêneros fazem parte da interação humana, orientam e organizam o 

enunciado. Dessa forma, se o falante domina determinado gênero, torna-se capaz de interagir 

nas diferentes situações comunicativas. Quanto maior o domínio do gênero por parte do 

falante, maior a eficiência de sua fala. 

No que concerne aos movimentos argumentativos, podemos dizer que todo 

enunciado é direcionado ao outro e que todo falante, ainda que implicitamente, deseja que o 
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interlocutor acredite no que é enunciado. Dessa maneira, a argumentatividade está inscrita 

na própria língua e não constitui apenas algo acrescentado ao uso linguístico. Abreu (2009) 

afirma que argumentar é a arte de convencer e persuadir. Segundo o autor, convencer é um 

confronto no campo das ideias (lógica), enquanto persuadir é uma discussão no âmbito da 

subjetividade (emoção).  

Vieira (2007) aborda argumentação, retratando os componentes argumentativos, 

isto é, como são elaborados os movimentos argumentativos, e os subdivide em grupos: (i) a 

posição (ponto de vista), (ii) a disputa e (iii) a sustentação do ponto de vista. A posição retrata 

o posicionamento a ser defendido pelo locutor, feito a partir de ideias e informações 

concedidas ao interlocutor, a fim de que ele perceba a sua crença. Já a disputa faz referência à 

sustentação de sua posição, quando já se imagina um desacordo pela parte do interlocutor, e é 

assim composto de contra-argumentos e/ou conectores concessivos, por exemplo. Por fim, a 

sustentação, componente de grande importância na argumentação, é responsável por atribuir 

credibilidade ao argumento, uma vez que sustenta aquilo que é defendido por diferentes 

formas como: evidências que comprovam a ideia, exemplos com fatos, com dados estatísticos 

além de testemunhos ou justificativas de ideias. 

Nas construções impessoais com modalizador asseverativo, a argumentatividade é 

atenuada, visto que todas as construções são intersubjetivas, ou seja, esperam uma 

atitude/crença do interlocutor e, por isso, têm como maior objetivo convencê-lo. Como a 

argumentação é um meio de convencimento- por expor justificativas, dados e/ou fatos- a 

construção, cercada de argumentos, é mais assertiva. Neste estudo, pretendemos analisar 

fatores que explicitam a argumentação, demonstrando-a como um fator importante para 

marcar a intersubjetividade do falante e, com isso, verificar que, quanto mais cercado de 

argumentação, mais assertiva a construção. 

A evidencialidade presente no entorno da construção também contribui para a 

análise do dado, tornando-o mais assertivo, neste estudo, evidencialidade está sendo 

considerada como parte do movimento argumentativo de sustentação. Palmer (1986) e Bybee 

(et al., 1995) afirmam que a evidencialidade está dentro da modalidade epistêmica. Galvão 

(2001) aponta que há autores que diferenciam modalidade e evidencialidade, ao passo que 

outros a reconhecem como uma categoria modal que pode ou não estar em processo de 

gramaticalização. Independentemente da falta de consenso, neste trabalho, os marcadores de 

evidencialidade estão sendo considerados nos termos de Bybee, Perkings e Pagliuca (1994, p. 

184), os quais os consideram como “marcadores que indicam algo sobre a fonte de 

informação da proposição”. 
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Willet (1988) divide a evidência em direta e indireta: direta, quando o falante 

relata que viu ou ouviu; e, indireta quando está ligada a inferências feitas a partir de situações 

observáveis ou pela intuição, pela lógica ou por experiências prévias. O falante, ao usar de 

evidencialidade, atribui maior autoridade àquilo que diz. O predicador evidente, por exemplo, 

é permeado de evidencialidade, atenuando o valor de verdade da construção, tornando-a mais 

verdadeira e, portanto, mais assertiva, o que nos permite afirmar que a evidencialidade tem 

um importante papel na análise da gradualidade do modalizador e da intensidade da marca de 

(inter) subjetividade da construção.  

Dessa maneira, propomos o seguinte quadro de caracterização do entorno 

linguístico:  

 

Quadro 3: Caracterização do entorno 

 

 

 

1.5 A MUDANÇA DE É + ADJETIVO ASSEVERATIVO: PROCESSO DE 

GRAMATICALIZAÇÃO 

 

 

É preciso que se entenda que a gramática não é um processo fechado, concluído, 

mas está em contínuo processo de mudança, de gramaticalização. Tal fenômeno pode ser 

entendido como processo ou paradigma, dependendo da ótica sob a qual é analisado. Também 
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pode ser entendido como algo diacrônico ou sincrônico, ou ainda, sob uma perspectiva 

pancrônica – unindo diacronia e sincronia. Ao adquirir e reter novos sentidos e usos sem 

perder os antigos, seu estudo requer uma perspectiva pancrônica. Dessa forma, a 

gramaticalização deve ser concebida como um processo que apresenta uma perspectiva 

diacrônica, pois envolve mudança e uma perspectiva sincrônica, já que implica variação. 

Traugott (2010) faz distinção entre gramaticalização e gramaticalidade. De acordo 

com a autora, a gramaticalização se refere a um cline diacrônico, que demonstra um esquema 

de tendências de mudança atestadas ao longo do tempo; já a gramaticalidade diz respeito a um 

cline sincrônico que pode ser estabelecido de acordo com diferentes graus de granularidade, 

normalmente feito com referência aos graus de fusão ou abstratização das estruturas. Os graus 

de fusão são atestados sincronicamente e podem ser vistos, por hipótese, como resultados de 

mudanças diacrônicas, no entanto no presente estudo, estamos denominando gramaticalização 

também como um processo sincrônico. 

Atribui-se a Antoine Meillet (1912, apud HEINE; et al., 1991), o uso pioneiro da 

expressão gramaticalização. Ocorre gramaticalização quando a uma unidade linguística passa 

a ser atribuído caráter gramatical ou quando há a ampliação desse caráter. Uma das 

consequências de alteração das propriedades dessa unidade é a reanálise categorial, ou seja, 

palavras de uma categoria lexical plena (nomes, verbos e adjetivos) podem passar a integrar a 

classe das categorias gramaticais (preposições, advérbios e adjetivos). Certamente a análise 

pressupõe um contexto de uso. Para Heine o princípio norteador é o da unidirecionalidade. 

Entende-se que as mudanças operam na mesma direção e no sentido de categorias [+ 

concretas] para as [- concretas].  

Algumas construções analisadas no presente estudo (é óbvio, é claro e é lógico) 

podem-se apresentar em um processo de gramaticalização. Tal fenômeno deve ser entendido 

como um processo, em que ocorre uma gradativa “independência” da estrutura em questão, 

colocando-a em domínios cada vez mais gramaticais. A gramaticalização pode ser entendida 

como um processo que ocorre juntamente com três outros: a semantização, a discursivização e 

a lexicalização. 

O conceito proposto por Werner e Kaplan (1963) demonstra bem o processo como 

princípio de velhas formas para novas funções. Além disso, Bybee (2003) defende que um 

dos fatores relevantes para que ocorra a gramaticalização de uma determinada estrutura é a 

frequência de uso.  

Como já foi citado anteriormente, utilizamos o trabalho de Lehmann (1988) no 

estudo de articulação de cláusulas, que pode ser definida a partir de vários parâmetros 
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semântico-sintáticos, identificáveis em várias línguas. Para o estudo em questão, interessam 

os itens (c) dessentencialização da subordinada, (d) gramaticalização do verbo principal e (f) 

explicitude da articulação.  

Do ponto de vista gramatical, a oração/unidade matriz seleciona uma encaixada na 

função de sujeito. Contudo, a construção (ORAÇÃO MATRIZ + ORAÇÃO ENCAIXADA SUJEITO) 

pode sofrer dessentencialização, ou seja, a oração matriz + (que) pode ser reanalisada como 

um marcador de proposição atitudinal, chegando a uma função próxima de advérbio 

modalizador em relação à oração encaixada, que passa a funcionar como oração independente 

ou absoluta. O conector “que” pode, dessa forma, desaparecer. 

Heine e Kuteva (2007) também se preocupam em descrever como formas 

gramaticais surgem no tempo e no espaço. Além de abordarem o princípio da 

unidirecionalidade, acreditando que as mudanças partem do mais concreto para o abstrato, os 

autores descrevem alguns parâmetros que podem ser ainda analisados em um processo de 

gramaticalização. São eles: 

 

(i) Dessemantização: (ou bleaching, redução semântica);  

(ii) Extensão: (uso em novos contextos); 

(iii) Decategorização: (ou cliticização, afixação) o item fonte apresenta perda de 

propriedades morfossintáticas, incluindo a perda de independência; 

(iv) Erosão: (ou redução fonética). 

 

Os parâmetros citados envolvem vários aspectos da linguagem: semânticos, 

pragmáticos, morfossintáticos e fonéticos. Uma expressão linguística em processo de 

gramaticalização não passa, necessariamente, por todos os parâmetros, pois a sentença em 

gramaticalização apresenta-se em estágio mais ou menos avançado.  

A dessemantização ou bleaching é um termo polêmico e criticado por alguns 

autores, pois traz um valor negativo de perda ou apagamento, quando, na verdade, há também 

ganhos no significado. Contudo, independentemente da nomenclatura adotada, entendemos 

que dessemantizar significa dizer que o item/a expressão linguística não tem apenas o 

significado denotativo e original, pois perde algumas características semânticas e ganha 

novas. Ao ganhar novas propriedades semânticas, é usada em outros contextos, o que 

caracteriza o parâmetro da extensão.  
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O parâmetro da decategorização, segundo Hopper (1991), revela perda 

semântica, com um aumento simultâneo de categorização gramatical; quanto mais gramaticais 

as formas se tornam, menos semânticas tendem a apresentar-se. Desse modo, verbos deixam 

de expressar ações independentes, tornando-se auxiliares ou copulativos, ou ainda impessoais.  

Por fim, a erosão pode incluir perda de sílabas completas, perda referente à 

entonação ou simplificação fonética. Tal redução se explica pelo uso mais elevado de uma 

expressão, o que leva, via de regra, a seu desgaste, uma vez que se torna mais simples sua 

previsão. Esse parâmetro representa o estágio mais avançado de gramaticalização, mas não é 

pré-requisito para que ocorra o fenômeno. 

 

 

1.5.1 A FUNÇÃO PARENTÉTICA E O PROCESSO ANAFÓRICO 

 

 

Algumas construções apresentam-se na forma parentética e outros como um 

comentário anafórico. A parentetização pode ser entendida como a inserção de informações 

paralelas ao assunto do texto. Tal informação se manifesta como uma espécie de comentário. 

Trata-se de um desvio do tópico discursivo, como aponta Jubran (2006). É importante notar 

que conceituar a parentetização como desvio do tópico não é afirmar que há um 

desvinculamento com o seguimento textual. Lê-se:  

 

Os parênteses têm papel importante no estabelecimento da significação, de base 

informacional, sobre a qual se funda a centração do segmento-contexto. Isso porque, 

no intervalo de suspensão tópica, eles promovem avaliações e comentários laterais 

sobre o que está sendo dito e/ou sobre como se diz, e/ou sobre a situação interativa e 

o evento comunicativo (JUBRAN, 2006, p. 305). 

 

Percebemos que, ao tecer comentários e fazer avaliações sobre o que está sendo 

dito, o falante se introjeta no texto. Dessa maneira, a parentetização é também um fator que 

revela marcas de subjetividade do falante. As construções analisadas no presente estudo já 

manifestam marcas de subjetividade pelo modalizador epistêmico asseverativo e manifestam 

também marcas de intersubjetividade do falante, pelo convite feito ao interlocutor a participar 

do assunto e a aceitar o que é dito. A intersubjetividade é característica da parentetização. 

Como afirma Jubran (2006, p. 307), “o parêntese acaba sinalizando relações interpessoais, e 
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sua interposição no tópico em curso decorre da avaliação mútua dos agentes da interlocução: 

a que a falante faz de sua interlocutora e a que pressupõe que seja feita por ela a seu respeito”. 

Dessa forma, quando o falante emite um comentário avaliativo, demonstrando seu 

envolvimento com o assunto, busca envolver também o interlocutor. A autora registra ainda, 

os trechos tópicos em que os parênteses se inserem: entre constituintes, entre duas unidades 

frasais, entre segmentos textuais com estruturas com anacoluto, as relações anafóricas e 

outros.  

Jubran ainda apresenta discussões sobre o apagamento da conjunção integrante no 

caso dos parênteses. A conjunção integrante que aparece em todas as construções analisadas e 

o apagamento é resultado da falta de conexão sintática na forma parentética, ou seja, a 

conjunção integrante desaparece, a oração completiva se dessentencializa e a oração principal 

se gramaticaliza, como acontece nos dados deste estudo. As construções analisadas na forma 

parentética sofreram um processo de gramaticalização e passaram a funcionar como advérbios 

sentenciais.  

A proposta da Gramática Tradicional é insuficiente para definir o conceito de 

advérbio. Bechara (2009) o define como “a expressão modificadora que por si só denota uma 

circunstância (de lugar, de tempo, modo, intensidade, condição, etc.) e desempenha, na 

oração, a função de adjunto adverbial”. Podemos notar, portanto, que os critérios utilizados na 

tradição gramatical para classificação não identificam muitas expressões que se tem apontado 

como advérbios, já que estes são muito heterogêneos e caracterizam-se pelo caráter 

extremamente variado de funções sintáticas que exercem e de ambientes em que ocorrem. 

Quirk (apud CARNEIRO, 1989) faz um estudo mais detalhado sobre a classe de 

advérbios, considerando-os como elementos oracionais pela sua mobilidade posicional, por 

expressarem categorias semânticas distintas e por desempenharem posições sintáticas 

diferentes. O autor subdivide os advérbios em quatro grupos: adjuntos, subjuntos, conjuntos e 

disjuntos. Os adjuntos e subjuntos determinam o verbo, ou o verbo e o objeto. Os conjuntos se 

caracterizam por estabelecerem ligações entre duas unidades linguísticas.  

Já os disjuntos são assim denominados por revelarem uma avaliação do falante 

sobre o que é enunciado. Além disso, indicam a intenção do falante, expressando sentimentos 

e atitudes em relação ao seu enunciado. Também chamados de sentencias, tomam toda a 

oração como escopo, isto é, atuam sobre toda a oração. Não estão ligados diretamente ao 

verbo, mas à oração como um todo. 

A posição dos advérbios corresponde a alguns paradigmas, que possuem uma 

posição preferencial, sendo outras posições disponíveis por deslocamento. Este obedece, 
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principalmente, a necessidade de precisar o escopo do advérbio, mas pode explicar-se por 

razões de informatividade ou de interesse discursivo. 

Os advérbios sentenciais manifestam a opinião do falante sobre o conteúdo 

anunciado. A opinião pode ser manifestada de diversas maneiras, por isso os disjuntos são 

subdivididos em: (i) apreciativos, (ii) asseverativos e (ii) concernência. Os disjuntos 

asseverativos merecem destaque neste trabalho, pois todas as construções analisadas que 

assumem a função de advérbio sentencial são exemplos de disjuntos asseverativos. Os 

asseverativos expressam o posicionamento do falante sobre o valor da verdade do que é dito, 

podendo variar de acordo com uma escala gradativa de máxima certeza a menor certeza. 

Há, ainda, as construções que funcionam no nível textual-discursivo como uma 

espécie de comentário anafórico, em que é possível observar as estratégias de referenciação - 

procedimentos responsáveis por introduzir e manter a referência em determinado texto- 

utilizadas pelo falante. De acordo com os lingüistas Ingedore Koch e Luiz Antônio 

Marcuschi, a referência é vista como uma atividade discursiva e cognitiva, isto é, uma 

atividade construída no e pelo discurso. Uma estratégia de referenciação bastante utilizada é 

anáfora. Segundo Marcuschi, (1998, p. 54), “originalmente, o termo “aná- fora”, na retórica 

clássica, indicava a repetição de uma expressão ou de um sintagma no início de uma frase”.  

Atualmente, o sentido de anáfora foi ampliado e é entendido discursivamente e 

não mais como repetição de palavras ou de expressões. Segundo Marcuschi (1998, p. 55): 

 

[...] hoje, na acepção técnica, o conceito de anáfora anda longe da noção original. 

Este termo é usado para designar expressões, que, no texto, se reportam a outras 

expressões, enunciados, conteúdos ou contextos textuais (retomando-os ou não), 

contribuindo, assim, para a continuidade tópica e referencial. 

 

Nesse sentido atual, é que estamos nos apoiando para a denominação processo 

anafórico. Há exemplos em que a oração matriz aparece como resposta e pode ou não 

selecionar a oração completiva subjetiva, pois é possível verificar, num movimento anafórico, 

que a oração completiva subjetiva se realiza antes da oração matriz, o que significa dizer que 

a construção ainda não está gramaticalizada – o processo está em andamento. Essa 

construção, a que estamos denominando híbrida, não é classificada em nenhum dos dois 

grupos apresentados: as ocorrências não estão na forma parentética, e não há um argumento 

na posição de sujeito, selecionado pela matriz. A oração completiva subjetiva pode ser 

resgatada por uma leitura textual discursiva, o processo anafórico.  
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Assim, torna-se claro, o processo de mudança que a Construção “Subjetiva” pode 

sofrer, apresentando-se na forma parentética ou híbrida. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Realizamos a busca dos adjetivos claro, evidente, lógico e óbvio em corpora que 

continham casos de uso das modalidades falada e escrita do Português Brasileiro.  

Os dados de escrita foram extraídos do acervo digital da Revista Veja e da Alerj 

(Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – discurso dos deputados).  

Os dados da Revista Veja são do período de janeiro a junho de 20093, sendo o 

período mais atual disponibilizado pela revista perfazendo um total de 2820 palavras 

aproxidamente . Ao acessar o site <http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>, 

procedemos à busca avançada, ferramenta que possibilita buscar palavras ou expressões em 

todas as edições disponibilizadas on-line.  

Para realizar a busca dos dados na Revista Veja, utilizamos o programa Gadwin, 

que permitiu a captura rápida das imagens levantadas, facilitando seu armazenamento e, 

consequentemente, o levantamento dos dados que se enquadravam na construção “subjetiva”, 

já apresentada anteriormente.  

Os discursos dos deputados estão disponíveis no site <http://www.alerj.rj.gov.br>. 

Fizemos um levantamento de janeiro a junho de 2015, os discursos estão disponíveis em doc. 

A seguir, contabilizamos, no material levantado, um total de 6750 palavras. E os dados foram 

encontrados pela ferramenta localizar do Word. Os textos do discurso são disponibilizados na 

íntegra e por isso mais longos que os textos da Revista Veja que são mais controlados pelo 

editor e devem apresentar um máximo de espaço disponibilizado para escrita. 

Os dados de fala foram retirados do projeto Discurso&Gramática e estão 

disponíveis no site <http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/>. As amostras coletadas são 

resultantes de propostas de narrativa de experiência pessoal, descrição de local, relato de 

procedimento e de opinião. Nesta investigação, foram selecionados e analisados os 

informantes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 18, residentes em Niterói, e 6,10,12,13,18 e 20, residentes no Rio 

de Janeiro totalizando 1170 palavras. Não está disponibilizada a quantidade de minutos de 

cada gravação. Alguns dados também foram retirados da amostra carioca Censo PEUL 2000, 

disponível no site <http://www.letras.ufrj.br/peul/censo%202000.html> com 

                                               
3 Vale ressaltar que, durante este período, foi encontrada apenas uma ocorrência de lógico e, devido ao número 

de ocorrência bem reduzido, estendeu-se por mais seis meses a coleta desse predicador. No entanto, somente 

mais dois dados foram encontrados.  

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://www.alerj.rj.gov.br/
http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/
http://www.letras.ufrj.br/peul/censo%202000.html
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aproximadamente 2981 palavras e ainda do projeto de pesquisa PorUs, disponível no site: 

<http://www.porus.uff.br>, com sete transcrições disponíveis, cada uma com 20 minutos 

aproximadamente. Em ambos, a busca também foi feita pela ferramenta localizar do Word. 

Após o levantamento dos dados, foi feita uma análise baseada na leitura de 

autores funcionalistas, contando com bibliografia nacional e internacional, a fim de verificar o 

papel sintático e semântico da oração matriz, as marcas de subjetividade do falante, a 

expressão de modalidade e de impessoalidade, além da importância do entorno linguístico da 

construção. Sendo assim, elaboramos um quadro do entorno linguístico, enumerando cada 

fator analisado: pessoalidade/polaridade, avaliatividade e argumentatividade e/ou 

evidencialidade . Posteriormente, analisamos os dados de acordo com esse quadro, pontuando 

a presença de cada item.  

Por fim, realizamos uma contagem manual dos dados, com o objetivo de verificar 

o número de ocorrências total dos dados da escrita e de fala, os quais totalizaram 103 

ocorrências.  

Verificamos que as construções subjetivas não são encontradas nos dados de fala 

com muita frequência, pois apenas 32 ocorrências foram encontradas em três corpora de 

língua falada. Constatamos ainda que a construção “é claro” é a mais recorrente nos dados 

analisados, com 83 ocorrências somando dados de fala e escrita. A análise e a contagem se 

deram com a pretensão de perceber que é possível verificar a concretização da hipótese de 

gradualidade nos epistêmicos asseverativos bem como a importância da caracterização do 

entorno da completiva, pois os fatores do entorno tornam a construção mais ou menos 

assertiva. A seguir, apresentamos os quadros com o número de ocorrências dos dados escritos 

e falados: 

 

Quadro 4: Contagem dos dados escritos 
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Quadro 5: Contagem dos dados falados 

 

 

A seguir a representação gráfica do número de ocorrências: 

 

 

Gráfico 1: Número de ocorrências – Dados da escrita 

 

 

 

 

Gráfico 2: Número de ocorrências – Dados da fala 
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3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Os exemplos selecionados serão apresentados em três grupos: (1) Construção 

Subjetiva, (2) Construção Parentética e (3) Construção Híbrida.  

O grupo 1 apresenta ocorrências com as construções é claro, é óbvio, é lógico e é 

evidente, que selecionam um argumento na posição de sujeito: a oração completiva subjetiva. 

No grupo 2, têm-se as construções é claro, é óbvio e é lógico na forma parentética, revelando 

o processo de gramaticalização sofrido pelas construções. Não há ocorrência com é evidente. 

Por fim, o grupo 3 compreende apenas uma ocorrência da construção é óbvio e 

uma da construção é lógico, as demais não foram encontradas na forma híbrida.  

 

Quadro 6: Número de ocorrências por grupo 

 

 

 

3.1 GRUPO 1: CONSTRUÇÃO SUBJETIVA 

 

 

A seguir, 5 exemplos com a construção é claro, 3 exemplos com a construção é 

óbvio, 2 exemplos com a construção é evidente e 3 com a construção é lógico. Todas as 

ocorrências da construção do grupo 1 são constituídas de oração matriz + oração completiva 

subjetiva, nessa ordem. Retomando Traugott, a posição anteposta da oração matriz é a 

expressão de (inter) subjetividade do falante. 
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3.1.1 Ocorrências com é + claro4 

 

 

(1) É inegável que o País superou nestes 12 anos de governo popular e pós-neoliberal a 

eterna pauta da fome no Brasil, garantindo uma renda mínima a mais de 13 milhões de 

famílias e alimento para mais de 40 milhões de brasileiras e brasileiros. Que o salário 

mínimo, desde 2002, foi valorizado em mais de 70% em termos reais; o desemprego 

foi reduzido de mais de 12% para menos que 5%, constituindo-se um imenso 

contingente de uma nova classe de trabalhadores com acesso ao consumo que antes 

lhes era negado. Basta olharmos, em uma curta viagem, visitarmos o sertão hoje do 

Brasil, e, para não irmos muito longe, irmos aos aeroportos brasileiros, onde o espaço 

geográfico era só das elites, hoje é ocupado por famílias do povo que viaja e não 

frequenta mais as rodoviárias mas sim os aeroportos no Brasil. Isso é participar de 

uma festa de crescimento de renda. Na contramão do mundo, o Brasil dos governos 

populares oferece crescimento e distribuição de renda, dando direitos ao povo e não 

subtraindo, como os neoliberais fizeram e fazem no mundo todo, e faziam aqui no 

Brasil há 12 anos passados. É claro que muita coisa tem que ser feita e a luta por 

reformas sociais que garantam mais direitos ao povo deve ser nossa prioridade 

absoluta. Ser de esquerda não é citar três parágrafos marxista e nenhum teórico 

marxista e fazer acordos por debaixo do pano. Quero reafirmar que aqui, como 

Deputada, eu quero fazer articulações políticas claras. Votei aqui segunda-feira no 

Deputado Jorge Picciani para a Presidência desta Casa. Aqui quero deixar claro que 

buscarei ter posições firmes e nítidas. Farei as articulações necessárias para fazer 

avançar os espaços da luta popular nesta Casa, mas farei tudo em público, nunca 

fingindo ou escondendo as minhas posições. Sou de uma tradição de que posições 

políticas não se escondem. Acordos se cumprem e alianças são feitas com base em 

programas e possibilidade de avanço das lutas populares. É por isso que quando na 

bancada do PT defendi o nome do Deputado Jorge Picciani para a Presidência da Alerj 

o fiz porque vi que era a forma de assegurar condições políticas e institucionais 

mínimas para que nosso mandato pudesse ampliar na luta em defesa das lutas do povo. 

Fizemos, portanto, um acordo institucional, lícito, claro e à luz do dia. Temos nossas 

diferenças, mas o Presidente Jorge Picciani, de todos que se dispuseram a disputar, era 

                                               
4 Exemplificamos mais ocorrências da construção com é claro por ocorrer com maior frequência e, por isso, 

trazer mais questões a serem exploradas. 
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o único que podia garantir a força e a altivez mínima que este Parlamento precisa para 

afirmar-se como Poder, e ao se afirmar como. Poder ter a possibilidade de seus 

Deputados, nós, exercermos nossos mandatos para honrar os compromissos que têm 

com o povo. 

(Alerj - discursos dos deputados - fevereiro/2015) 

 

No exemplo 1, o predicador É claro seleciona um argumento na forma de sujeito 

sintático, a oração completiva subjetiva “que muita coisa tem que ser feita e a luta por 

reformas sociais que garantam mais direitos ao povo deve ser nossa prioridade absoluta.” Do 

ponto de vista semântico, há marcas de (inter) subjetividade do falante, pois este retrata uma 

série de eventos positivos sobre a política brasileira atual, enumera todos os avanços já 

obtidos, como taxas de desemprego reduzida, valorização do salário mínimo, entre outros, e, 

por saber que muitos encontram-se insatisfeitos, ele se distancia e descompromete-se ao 

afirmar que sabe que muitas coisas ainda precisam ser feitas. 

A posição manifestada na construção em terceira pessoa e a consequente não 

inclusão do locutor na fala representam, do ponto de vista semântico, a expressão da 

impessoalidade, que demonstra que não é apenas um posicionamento do falante, mas sim de 

um fato compartilhado por todos. O escamoatemento do falante pode ser verificado já no 

entorno da construção argumentativo por outra construção subjetiva “É inegável”.  

A argumentação no entorno linguístico da construção é revelada por valores 

estatísticos. O falante defende o posicionamento de que o Brasil tem superado a fome nos 

últimos 12 anos por meio de valores de percentuais: “Que o salário mínimo, desde 2002, foi 

valorizado em mais de 70% em termos reais; o desemprego foi reduzido de mais de 12% para 

menos que 5%”, tornando o suporte indiscutível.  

A expressão de subjetividade e intersubjetividade manifesta o desejo/pensamento 

do falante de que o interlocutor pense como ele, revelando a modalidade epistêmica 

asseverativa (eixo do conhecimento). Trata-se de uma construção mais asseverativa pelo fato 

de o entorno linguístico ser permeado de argumentação. Esses movimentos argumentativos 

revelam a intenção do falante de convencer e tornar sua afirmativa verdadeira, fato que é 

confirmado com o distanciamento do falante. Neves (2000, p. 245) defende essa questão 

quando afirma que “o conteúdo que se afirma ou do que se nega é apresentado pelo falante 

como um fato, como fora de dúvida.” Após a construção, a deputada lança uma crítica a ser 



50 

 

de esquerda, seguido de um posicionamento claro em 1ª pessoa conforme marcado nos verbo: 

Quero; voltei; farei; sou. 

 

(2) Como diz o velho ditado popular ‘o que os olhos não veem, o coração não sente’.Eu só 

acredito que a política pode trazer transformações se formos ao encontro das pessoas e 

ouvirmos delas aquilo que mais importa para elas. Não dá para eu acreditar que sou 

um ser especial, escolhido pelo Divino para determinar o que é melhor para as 

pessoas; elas sabem onde o calo aperta; têm muitas vezes as possíveis soluções para as 

grandes transformações. E aí, particularmente, reúno três perguntas fundamentais para 

o exercício da política: O que importa? As pessoas. O que é importante para as 

pessoas? A felicidade. Como as pessoas podem atingir a felicidade? Por meio de 

qualidade de vida. Então, a minha responsabilidade e dos demais 69 Deputados 

Estaduais, do Governador, do Vice, dos Secretários, da Presidência da República, dos 

Deputados Federais, dos prefeitos e vereadores é essa: trabalhar de maneira obstinada 

para que as pessoas possam alcançar a qualidade de vida e ter assim a felicidade. 

Dentro dos desafios do Estado do Rio de Janeiro tem um que para mim é muito 

especial. É claro que quero tratar aqui de todas as matérias em nível estadual. Mas há 

uma questão que para mim é das mais importantes, que é sobre o lugar de onde venho. 

Eu venho do Município de Nova Friburgo, Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro. Uma das cidades mais bonitas deste País, mas uma cidade que assim como 

aquelas que estão no seu entorno como município-polo, Macuco, Sumidouro, 

Cantagalo, Cordeiro, Trajano de Moraes, Duas Barras, Santa Maria Madalena, Bom 

Jardim, hoje atravessam um grave problema. E aí considerando também os municípios 

de Petrópolis do Deputado Bernardo Rossi, assim como o Município de Teresópolis. 

São grandes as dificuldades dessa região. Aliás, poucos sabem, o ponto central 

geodésico do Estado do Rio de Janeiro está na Praça Getúlio Vargas no Município de 

Nova Friburgo, praça essa, diga-se de passagem, vem sendo mutilada pelo atual 

Executivo Municipal em Nova Friburgo. Estou aqui para chamar a atenção de que essa 

região que sofreu a maior tragédia climática da história do Brasil em 2011 precisa da 

nossa atenção, precisa de um maior cuidado com as pessoas que lá moram. 

(Alerj - discurso dos deputados - fevereiro/2015) 
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No exemplo 2, a construção com é claro, enquanto predicador seleciona a oração 

completiva subjetiva “que quero tratar aqui de todas as matérias em nível estadual”. Sucede 

que, à função sintática sobrepõe-se a semântica, bastante evidente, (inter) subjetiva. O falante 

prepara o ouvinte, realizando um movimento argumentativo de amostra do que é necessário 

para ter qualidade de vida, que, em sua opinião, é a felicidade. 

O falante deixa claro que vai defender um assunto que interessa a todos, e não 

apenas ao município de Nova Friburgo. Podemos perceber, nesse caso, o contraste geral 

versus específico, quando deputado fala sobre aquilo em que ele acredita e defende, que é o 

seu município. Mas atribui um caráter mais geral a construção quando se coloca como 

defensor de matéria estadual e municipal: “quero tratar aqui de todas as matérias de nível 

estadual”. Nesse trecho, o falante se preocupa em deixar claro para os ouvintes que o assunto 

a ser tratado interessa a todos. No entanto, realiza, após a construção subjetiva, um 

movimento argumentativo com a presença da adversativa, a contra-argumentação, para 

mostrar que é necessário tratar desse assunto específico: o município de onde ele vem. 

Assim, a fim de se descomprometer, o locutor focaliza a boa vontade do 

interlocutor em compartilhar a informação, sem qualquer tom de dúvida, tentando por meio 

do tom de futuridade, projetar o próprio querer como algo no nível mais amplo, o estadual. 

Desse modo a impessoalidade da oração matriz e as marcas de argumentação tornam a 

modalidade mais asseverativa.  

É necessário perceber, já que estamos apresentando uma escala de gradualidade, 

que, apesar do movimento argumentativo e o uso de estratégias de convencimento do falante 

para mostrar que é necessário maior cuidado com seu município de origem, não há, como no 

exemplo anterior, valores estatísticos que comprovem ainda mais aquilo que enuncia e, por 

isso, mesmo sendo mais asseverativa, a construção deste exemplo não é tão assertiva como a 

do exemplo anterior. 

 

(3) E: só? agora... o que você acha da crise educacional? 

 I: eh: eu acho que a crise educacional... é... é uma é uma jogada mais política... 

entendeu? porque não vem a ser interesse pra nenhum político e nem pra... pra classe 

dominante... que... haja um povo com consciência crítica... né? a partir do momento 

que o povo ti... tiver uma consciência crítica... ele vai passar a julgar os atos... dos 

políticos e tudo e não vai ser mais aquele povo... dominado... então por isso eles 

deixam as escolas do jeito que estão... né? Eles deixam as escolas caindo aos 
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pedaços... como... tem escolas por aqui que um/ eh:: a escola República de Angola já 

caiu o::/ um pedaço da parede na cabeça de um meni::no... né? Deixam as escolas 

nes... nessa situação... e ainda renumeram mal os professores... mas também é claro 

que tem aqueles professores que... eh:: que dão a desculpa que não dão a aula direito 

porque são mal renumerados... né? isso é história... porque eu... por exemplo... agora 

eu sou professora... né? estou terminando o terceiro ano do normal... e... eu sei que o 

meu salário vai ser ruim... masnão é por isso que eu vou... dar uma desculpa e não 

vou... dar uma aula decente... né? e... tudo isso gera essa crise educacional (é 

justamente uma coisa proposital... né?) 

 E: tá bom... obrigado... 

(Discurso&Gramática - novembro/1993) 

 

No exemplo 3, a construção com É claro seleciona a oração completiva subjetiva 

“que tem aqueles professores que... eh:: que dão a desculpa que não dão a aula direito porque 

são mal renumerados”. Pode-se considerar que, do ponto de vista semântico-discursivo, a 

construção está expressa na modalidade epistêmica asseverativa. O locutor espera que o 

interlocutor compartilhe da informação veiculada como óbvia. Torna-se clara a marca de 

(inter) subjetividade do falante quando ele convida o interlocutor a aceitar o que é dito, o que 

é reforçado pelo uso do marcador discursivo “né”. É notório o valor de certeza atribuído à 

construção.  

A falante retrata a situação de precariedade física da escola e revela seu 

posicionamento sobre aqueles que se aproveitam da situação. Além disso, após o uso da 

construção, ela descreve sua experiência de estar se tornando professora e de como agirá 

quando exercer a profissão. A experiência retratada denota evidencialidade direta, uma 

informação já compartilhada e aceita por muitos, pois existem muitas discussões sobre a 

precariedade do ensino, e a maioria concorda que não há condições adequadas e que muitos 

profissionais se aproveitam disso. 

Dessa forma, a falante usa a sua experiência como justificativa para defender o 

posicionamento de que muitos professores se aproveitam da falta de recursos no ensino para 

não trabalhar com eficiência. Esse movimento argumentativo demonstra a preocupação do 

falante em ser convincente e tornar a construção mais asseverativa. Pode-se observar o 

contraste entre o pessoal, todo o entorno linguístico em 1ª pessoa, e o não-pessoal, colocado 
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na construção subjetiva, evidenciando o escamoteamento da falante e atenuação do grau de 

expressão da (inter)subjetividade. 

 

(4) E: O que você acha que pode ser feito pra melhorá a educação no Brasil? 

 F: Bom, isso aí, apesar de ser um discurso que já tá mais do que batido, tem um certo 

fundamento, né, tem que se, pô, melhorá a infra-estrutura da escola, melhorá as 

condições dos professores e, sei lá, dá toda uma assistência assim melhor na rede 

pública, trabalhá com os alunos, sei lá, tentar investir o máximo na educação, pra 

poder concorrer com as escolas particulares, que hoje são vistas como as melhores, 

diferente das universidades. É claro que há as exceções, mas no geral, na maioria, na 

grande maioria, as escolas públicas estão perdendo e muito para as particulares. 

 E: Você pratica alguma religião? 

 F: Pratico. 

 E: Qual? 

 F: Eu sou evangélico. 

 E: Ah, é, e você é ligado a qual denominação evangélica? 

 F: Bom, é claro que eu sou ligado a alguma denominação, a Igreja Presbiteriana, mas 

eu não sigo a denominação, eu sigo a Deus. 

 E: Não, sim, mas a pessoa sempre está ligada, sempre tem um vínculo com uma igreja. 

 F: Com uma denominação, né? Então, eu sou da Igreja Presbiteriana. 

 E: E você frequenta sempre a igreja? 

 F: Frequento. 

 E: Quais os dias que você vai à igreja? 

 F: Bom, é claro que eu não frequento como se deve, eu apenas vou aos domingos 

porque durante a semana eu tô preso no trabalho e não tenho como chegar a tempo. O 

horário não é compatível. 

 E: Essa é uma diferença de vocabulário, mas e uma diferença do modo de falar, do 

som? E você acha o jeito deles falarem mais bonito ou mais certo que o nosso, 

carioca? 

 F: Bom, é claro que eu vou puxá a sardinha pro lado dos cariocas. Nós estamos com a 

razão. 

 E: Então você acha que o jeito como o carioca fala é o melhor? 
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 F: É o mais receptivo.5 

(Censo Peul - 2000) 

 

No exemplo 4, do ponto de vista sintático, a construção com É claro seleciona um 

argumento sujeito, a oração completiva subjetiva “que eu vou puxá a sardinha pro lado dos 

cariocas”. Semanticamente, podemos observar a subjetividade manifestada pelo falante 

quanto ele apresenta seu posicionamento, no entanto, há menor preocupação em escamotear o 

seu posicionamento, assim, o falante não se preocupa em caracterizar sua fala como um fato, 

mas deixa claro que está caracterizando um pensamento. Essa menor preocupação em atribuir 

um valor de verdade ao que é dito é revelada pela inclusão do próprio falante na expressão 

formal de 1° pessoa: “eu vou puxá sardinha para o lado dos cariocas”, o que torna a 

construção menos subjetiva. A própria expressão “puxá sardinha” denota que a informação 

não é, necessariamente, verdadeira, mas característica de seu pensamento como carioca.  

Diferentemente dos exemplos anteriores, o falante não focaliza a argumentação no 

entorno, exprime apenas sua opinião sobre o jeito como o carioca fala na construção.  

Temos a modalidade epistêmica asseverativa, pois a construção com é claro 

demonstra certeza/precisão. No entanto, verificamos a presença de avaliação antes e depois da 

construção subjetiva e quando o falante se justifica utilizando um adjetivo: “é o mais 

receptivo”. O entorno avaliativo e a expressão em 1ª pessoa revelam que a construção é 

menos asseverativa, apresenta uma especificidade que não costuma ser encontrada em 

exemplos com a construção mais asseverativa. 

 

(5) Especialista em reinventar pratos da culinária brasileira tradicional, a chef Ana Luiza 

Trajano apresenta uma receita que é parente distante do camarão com chuchu – aquele 

que, ensopadinho, foi cantado por Carmen Miranda. Sendo que aqui o chuchu, em vez 

de acompanhamento, “é só um conceito” entra no vinagrete. “É claro que tudo fica 

mais gostoso frito, com bastante óleo e azeite. Comida saudável é um desafio”, diz 

Ana Luiza. Um desafio delicioso no caso do camarão com palmito pupunha e 

vinagrete de laranja, limitado a 381 elegantes calorias. 

(Revista Veja - maio/2009) 

 

                                               
5 Neste exemplo, há quatro ocorrências da construção com é claro, porém apenas a última será analisada, a fim 

de ilustrar a construção com entorno mais avaliativo.  
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No exemplo 5, a construção seleciona a oração completiva subjetiva “que tudo 

fica mais gostoso frito”. Semanticamente, há marcas de subjetividade quando o falante mostra 

seu posicionamento sobre como é difícil ter uma vida saudável e o quanto “tudo fica mais 

gostoso frito”.  

Podemos notar que, diferentemente dos três primeiros exemplos com a construção 

é claro, não há marcas de argumentação no entorno linguístico. Este exemplo se aproxima, 

portanto, do exemplo 4, em que o falante não se preocupa em convencer o outro de que aquilo 

que anuncia é um fato, além de não sustentar seu posicionamento com justificativas e 

estatísticas. 

O falante faz apenas um julgamento sobre a comida que ele considera melhor e, 

por meio de adjetivos, afirma que tudo frito é mais gotoso. A avaliação pode ser verificada 

ainda no que é afirmado logo após a construção: “comida saudável é um desafio”. O entorno 

avaliativo torna a construção menos asseverativa por revelar ser apenas aquilo que o falante 

aprecia, uma comida com gordura mais gostosa. Toda essa preparação é realizada para 

mostrar que a dificuldade em manter uma vida saudável pode ser reduzida por meio da 

escolha do camarão com palmito pupunha e vinagrete de laranja, prato que, para o falante, é 

uma exceção por ser não só saudável, mas também gostoso. 

 

 

3.1.2 Ocorrências com é + óbvio 

 

 

(6) Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, pela manhã, tivemos a possibilidade de, no 

Colégio de Líderes, discuto projeto da tributação especial, essencialmente a questão do 

ICMS diferenciado para algumas atividades econômicas e para alguns municípios. 

Quero dizer que saí bastante otimista da reunião do Colégio de Líderes, hoje, onde 

cada Deputado teve a possibilidade de defender as suas teses e também, de certa 

forma, os seus municípios. Todos os municípios terão inúmeras razões para se colocar 

à disposição de fazer parte dessa tributação diferenciada. Todas as posições 

obviamente têm a sua coerência e a sua razão de ser. Estudei bastante essa Lei, que 

apresenta, salvo melhor juízo, dez novas normativas, quatro alterações e alguns pontos 

que são dos mais relevantes, e que tive a possibilidade de estar apresentando hoje. Sou 

natural do Município de Nova Friburgo e não faço a defesa apenas porque sou natural 
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daquele município, até porque tenho um olhar acima de tudo federativo. Nós não 

podemos nos isolar em ilhas. Mais importante do que eu ser friburguense, eu sou 

fluminense, natural do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro está 

acima de qualquer interesse particular ou individual. Assim como defendo a tese de 

que o Brasil está acima do Estado do Rio de Janeiro, porque antes de ser fluminense, 

eu sou brasileiro, e assim por diante. Mais importante do que ser brasileiro – e o 

Mujica tem total razão quando diz que o Brasil empina o nariz e faz a América do Sul 

toda seguir os rumos que o Brasil dita. O Brasil tem sido falho nessa tarefa. Mas mais 

importante do que ser brasileiro é ser sul-americano, latino-americano e, por fim, mais 

importante do que qualquer questão é ser humano. Todos nós estamos no mesmo 

barco, todos nós fazemos parte de um mesmo mundo. É óbvio que essa consciência 

coletiva de mundo tem faltado, tem se ausentado. Mas nós, como lideranças, como 

representantes, temos o dever de estar conscientizando, o tempo todo, com relação a 

isso. Mas o que quero dizer, e saí muito otimista do encontro do Colégio de Líderes, 

hoje, é que fiz a defesa com relação à Nova Friburgo e à Região Serrana, a 

Teresópolis, porque a última mudança nessa Lei foi no ano de 2010. E o que mudou 

de 2010 para cá? Em 2011, o Estado do Rio de Janeiro vivenciou a maior tragédia 

climática da história do Brasil. Esse fato por si só já sustentaria toda tese de defesa de 

inclusão dos municípios que foram afetados. E, aí, três principalmente, sendo que um 

deles já está contemplado nesta Lei, que é o distrito da Posse, no Município de 

Petrópolis. Mas Nova Friburgo e Teresópolis não estão incluídos nessa Lei. E aí, a 

minha defesa parte de questões bastante conceituais, no sentido de perda de população 

no Município de Nova Friburgo. É um dos poucos municípios do Estado do Rio de 

Janeiro que está abaixo da média estadual no crescimento populacional. As pessoas 

estão indo embora porque lá já não encontram mais a oportunidade de ter o seu ganho, 

de ter um trabalho. 

(Alerj - discurso dos deputados- março/2015) 

 

No exemplo 6, temos a construção com É óbvio selecionando a oração 

completiva subjetiva “que essa consciência coletiva de mundo tem faltado, tem se ausentado”. 

Do ponto de vista semântico, essa é uma construção que manifesta comportamento coletivo, 

mas o entorno mostra a evidencialidade presente, ou seja, o valor de verdade, em que se 



57 

 

percebe por evidência direta do falante, por experiências pessoais em relação às regras e, 

ainda, por este demonstrar ter experiência na política brasileira e conhecimento acerca da 

região serrana. O falante afirma ter estudado bastante as leis da tributação, enumerando as 

regras que domina: “Estudei bastante essa Lei, que apresenta, salvo melhor juízo, dez novas 

normativas, quatro alterações e alguns pontos que são dos mais relevantes, e que tive a 

possibilidade de estar apresentando hoje”. Podemos confirmar, portanto, que a 

evidencialidade é considerada um meio de argumentação que torna a construção mais 

asseverativa. 

O falante elabora um jogo argumentativo a fim de convencer o interlocutor de que 

mais atenção precisa ser dada a Nova Friburgo, querendo deixar claro que não busca 

interesses individuais, mas comuns a todos, quanto afirma que “mais importante do que ser 

brasileiro é ser sul-americano, latino-americano e, por fim, mais importante do que qualquer 

questão é ser humano”. O conteúdo do discurso contribuiu para o valor geral da construção, 

em que o falante introduz uma refutação ao que vinha sendo defendido por ele mesmo até 

então. Othon Garcia denomina esse movimento de concordância parcial. 

Após a construção “subjetiva”, o falante ainda enumera uma série de 

justificativas. Apesar da presença do adjetivo – quando afirma que saiu muito otimista do 

encontro –, podemos notar que a argumentação prevalece durante o discurso. O falante afirma 

até mesmo que o não crescimento populacional de Nova Friburgo é devido à falta de 

condições de trabalho e que, por isso, as pessoas vão embora, reforçando a ideia de que é 

necessário investir em Nova Friburgo. Sendo assim, a construção é mais asseverativa pelo 

predomínio da argumentação no entorno da construção. 

 

(7) O senhor se declara metrossexual. É inevitável ser vaidoso no seu ramo? Eu valorizo 

mesmo a beleza do espírito, mas é óbvio que uma pessoa que não cuida do corpo é 

menos atraente, parece desleixada, o corpo. Afinal, é templo de Deus. Quem é mais 

vaidoso, o homem brasileiro ou o americano? O brasileiro, sem dúvida. Ele é mais 

vaidoso, mais carinhoso e talvez até tenha um lado mais feminino. Mas isso não 

significa que não seja macho, hein? 

(Revista Veja - maio/2009) 

 

No exemplo 7, temos a construção subjetiva com É óbvio, que seleciona 

sintaticamente a oração completiva subjetiva “que uma pessoa que não cuida do corpo é 
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menos atraente, parece desleixada, o corpo. Afinal, é templo de Deus”. Semanticamente, é um 

modalizador epistêmico asseverativo com a expressão do ponto de vista do falante, que 

realiza um julgamento em relação às pessoas que não cuidam do corpo e espera que o 

interlocutor compartilhe de seu pensamento, o que revela marcas da intersubjetividade. A 

oração em primeira pessoa, no trecho “eu valorizo”, configura o contraste impessoal da 

construção em 3ª pessoa (é óbvio) versus o entorno expresso em 1ª pessoa.  

A (inter) subjetividade, na nossa análise, pode ser verificada na medida em que o 

conceptualizador se preocupa em argumentar, a fim de convencer o conceptualizado de que as 

mulheres precisam ter cuidado com o corpo. No entanto, não podemos afirmar que é possível 

perceber um valor de verdade na construção, pois a presença dos adjetivos demonstra apenas 

a apreciação do falante. O uso dos adjetivos atraente e desleixada evidenciam essa avaliação, 

um fator que contribui para que a construção se torne menos asseverativa. 

O falante deixa bastante explícito que se trata de um julgamento feito por ele, 

mostrando que aprecia um corpo bem cuidado. Diferentemente do exemplo anterior, em que o 

falante tenta escamotear seu posicionamento descomprometer-se do que enuncia, neste 

exemplo, o falante deixa mais claro que é um posicionamento seu, e não necessariamente uma 

verdade atribuída a todos. 

 

(8) A enfermidade de Dilma Rousseff não tem sido um bom momento para os índices de 

decência da vida política brasileira. No começo, o público teve de ouvir, inclusive pela 

voz de altas autoridades, uma extraordinária discussão sobre as vantagens comparativas 

da nova situação, que poderia, entre outras atrações, tornar “mais humana” a 

candidatura da ministra – como se fosse possível achar alguma coisa positiva num 

câncer linfático. No momento, o mesmo público é apresentado a uma lista por escrito 

dos que resolveram apostar na desgraça: são acompanhados, na sombra, pelos que ficam 

em silêncio, esperando para ver de que lado será mais conveniente se colocar. É óbvio 

que os defensores de mais um mandato para Lula dizem que não se trata disso, é óbvio, 

ao mesmo tempo, que é exatamente disso que se trata. Desde que essa confusão 

começou a ser armada, tornou-se evidente que a única pessoa neste país que poderia 

realmente acabar com ela era o próprio presidente da República. Continua sendo. Lula, 

ao longo desse tempo todo, já disse uma porção de vezes que não quer ficar. Falou que 

ninguém é indispensável, nem mesmo ele, e que a Presidência não pode ser ocupada a 
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vida inteira pela mesma pessoa. Lançou uma candidata à sua sucessão e tem trabalhado 

duro por ela.  

(Revista Veja - junho/2009) 

 

No exemplo 8, temos o predicador É óbvio, que seleciona as orações completivas 

subjetivas “que os defensores de mais um mandato para Lula dizem que não se trata disso” e 

“que é exatamente disso que se trata.” São exemplos com valores semânticos parecidos, pois 

ambas as construções revelam o posicionamento do falante. Diferentemente do que ocorre no 

exemplo 7, não há um entorno permeado de adjetivos, mostrando a apreciação do falante, mas 

um entorno bem geral e impessoal que, mesmo sem ser sustentado por justificativas, 

demonstra a pretensão de o falante mostrar que é verdade aquilo que é dito – a crítica aos 

defensores do Lula e toda crítica é, de fato, feita com a intenção de ser convincente. O entorno 

linguístico torna a construção mais asseverativa que a do exemplo anterior, já que é mais 

intensa a marca de intersubjetividade do falante nessa construção e ainda reforça com a 

seleção de um advérbio delimitador “exatamente”. 

3.1.3 Ocorrências com é + evidente 

 

 

(9) Então, eu acho que o conceito da ideia de que devemos ocupar territórios e permanecer 

nos territórios é um conceito importante. Nesse sentido, acho que era mais importante 

ocupar esse território do que conseguir matar ou prender cada um daqueles bandidos 

que ali estavam. No entanto, a grande pergunta que não quer calar é o que vai acontecer 

daqui para a frente. Porque é evidente que a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia 

Civil, nesse momento, não estão aparelhadas para, ao mesmo tempo, ocupar e pacificar 

a totalidade ou a grande maioria das favelas controladas pelo tráfico, e ao mesmo tempo 

manter um policiamento ostensivo e eficiente no resto da cidade. 

(Alerj - discurso dos deputados - junho/2015) 

 

No exemplo 9, sobrepondo-se à função sintática de construção predicadora, há 

uma oração matriz na forma unipessoal, em 3ª pessoa, contrastando com entorno em 1ª 

pessoa.  

Há marcas da subjetividade do falante quando este demonstra sua perspectiva em 

relação ao processo de pacificação das favelas, esperando que o interlocutor concorde com 
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aquilo que é dito. Mesmo com a inclusão do falante em “nossa polícia”, o caráter geral da 

construção permanece, sendo a informação acerca da polícia do conhecimento de todos, 

inclusive do falante. Os verbos em 1ª pessoa no entorno linguístico, em contraste com a 

impessoalidade da construção subjetiva, revela o valor de verdade que o falante deseja atribuir 

ao enunciado.  

A própria construção se estabelece como uma justificativa sobre o que vai 

acontecer após a pacificação das comunidades: “Porque é evidente que a nossa Polícia 

Militar e a nossa Polícia Civil, nesse momento, não estão aparelhadas para, ao mesmo 

tempo, ocupar e pacificar a totalidade ou a grande maioria das favelas controladas pelo 

tráfico, e ao mesmo tempo manter um policiamento ostensivo e eficiente no resto da cidade”. 

Apesar de o entorno conter apenas essa justificava e dispensar outros recursos 

argumentativos, podemos perceber a asserção bastante forte na construção, devido à 

interferência do léxico, que é deveras importante no que tange à modalização e que o termo 

evidente carrega, no próprio bojo, um valor de evidencialidade. 

 

(10) Por meio desses personagens, Glória Perez busca chamar atenção para dois problemas 

reais. A questão é que incorre em simplificações. Tome-se o exemplo do pitboy. É 

evidente que os pais têm responsabilidades incontornáveis quando um jovem descamba 

para a violênca. Mas não só eles: a escola e o grupo a que o jovem pertence também são 

influências importantes. Demonizar os pais e mostrar a escola como vítima, como se dá 

na trama, é um passo em falso. “A novela fica só na caricatura”, diz a psicóloga Lidia 

Aratangy. Por baixo de todo o didatismo com que colocou a esquizofrenia em pauta, o 

folhetim também faz lá seus reducionismos. 

(Revista Veja - abril/2009) 

 

No exemplo 10, a construção com É evidente seleciona a oração completiva 

subjetiva “que os pais têm responsabilidades incontornáveis quando um jovem descamba para 

a violência”. O falante manifesta seu posicionamento ao mostrar que é evidente a 

responsabilidade dos pais quando acontece algo ruim com os filhos. No entanto, após a 

construção apresenta a contra-argumentação, a fim de demonstrar que não é responsabilidade 

apenas dos pais, justificando que o jovem também está inserido em outros meios sociais, 

como a escola e grupo de amigos, por exemplo. Encontramos uma posição mais geral, a dos 

pais, na construção, versus a exemplificação do problema como mais específico. 
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Há ainda evidencialidade na citação da frase de uma psicóloga: “A novela fica só 

na caricatura”, diz a psicóloga Lidia Aratangy, o que sustenta ainda mais o posicionamento do 

falante, pois trata-se da fala de quem entende do assunto. O conteúdo do discurso contribuiu 

para o valor impessoal e mais asseverativo presente nessa construção. Além disso, o próprio 

adjetivo evidente já é permeado de evidencialidade. 

 

 

3.1.4 Ocorrências com é + lógico  

 

 

(11) O Estado faz um movimento de tentar mais 11 bilhões de reais, de empréstimo, de um 

recurso que ainda está sendo discutido se é devido ou não do Estado. Por isso, está no 

caixa do Judiciário, e o Estado tenta meter a mão nesse dinheiro. 

 Mas antes de entrar neste tema, quero falar de outro que sempre me traz muitas aflições, 

a Segurança Pública. Eu li uma matéria no Jornal O Dia que me estarreceu. Se for 

verdade, aí a preocupação aumenta exponencialmente. 

 Tive uma informação pelo Jornal O Dia que o Estado colocou edital na rua para 

comprar 3.722 coletes à prova de bala para mulheres. Isso em novembro.  

 Por conta das empresas que estavam almejando essa venda - elas perguntaram qual era o 

tipo de colete; tiveram dúvida no tipo de colete, o que eu achei estranho porque isso tem 

que estar no edital – eles cancelaram o edital e não compraram os coletes. Até hoje. Aí, 

vem a informação que me estarrece, que é a seguinte: a última vez que se comprou 

coletes à prova de bala foi em 2008. E ainda mais: que o colete só tem vida útil de cinco 

anos. Se isso foi em 2008 e só tem vida útil de cinco anos, já acabou! Os coletes usados 

pelos policiais não têm mais a garantia que protege. Eu fiquei estarrecido!  

 É lógico que não foi problema de dúvida quanto ao edital porque, se existe dúvida, isso 

é sanado em uma semana. Quanto à questão do tipo de colete, não sei se é falta de 

recurso. 

 Quero entrar no tema do endividamento. Acho muito temerário, até irresponsável, por 

parte do Governo, querer buscar esse empréstimo onde ele quer pegar, que é nos 

depósitos judiciais. Isso é recurso do cidadão, que está questionando da Justiça se o 

Estado tem ou não direito. Se a legislação achasse por bem que esse dinheiro deveria 

estar na mão do Estado, essa figura do depósito judicial não existiria, quer dizer, se o 

recurso tivesse que estar no Tesouro do Estado. Não, ele está lá, acautelado pela Justiça. 
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Aí, o Governo quer ir lá e meter a mão, dizendo que vai pagar? Mas pagar como? Aí, eu 

vou contar uma história aqui. 

(Alerj - Discursos dos Deputados - fevereiro/2015) 

 

No exemplo 11, a construção com É lógico predica uma sentença na função de 

sujeito, a oração completiva subjetiva “que não foi problema de dúvida quanto ao edital”. Do 

ponto de vista semântico, há expressão da modalidade epistêmica asseverativa quando o 

locutor coloca como lógica e sem sombra de dúvida a ideia de que não há problemas quanto 

ao edital, esse posicionamento é demonstrado por estratégias de escamoteamento do sujeito, 

configurando a expressão da subjetividade do falante. Dessa forma, o falante prepara o 

ouvinte para iniciar o tópico sobre o fato de o problema não ter sido com o edital, mas com o 

dinheiro para comprar os coletes.  

Podemos observar que as orações que ocorrem após a construção subjetiva 

instanciam uma justificativa do falante para o dito na construção: “porque, se existe dúvida, 

isso é sanado em uma semana. Quanto à questão do tipo de colete, não sei se é falta de 

recurso. Quero entrar no tema do endividamento”. É interessante destacar que a construção 

subjetiva prepara a inserção do verdadeiro tópico discursivo: o endividamento. Temos uma 

argumentação discursiva em andamento, ou seja, toda a construção subjetiva constitui o 

“ponto de vista” do falante, sendo a justificativa a informação que se realiza após a 

construção. Dessa forma, o movimento argumentativo dá suporte ao “ponto de vista”, o que 

torna a construção mais assertiva. É interessante perceber que, mesmo com a argumentação 

bastante presente no entorno da construção, há marcas de avaliação, o que é muito comum na 

construção com é lógico, junto ao uso de adjetivos como temerário e irresponsável: “Acho 

muito temerário, até irresponsável, por parte do Governo, querer buscar esse empréstimo 

onde ele quer pegar”. 

 

 

(12) E: Mas será que isso não envolve também um pouco de ilusão? Porque a gente vê os 

médicos, principalmente os recém-formados, ganham pouco nessas clínicas populares, 

nos próprios hospitais públicos, então será que não existe um pouco de ilusão em achá 

que todos os médicos ganham bem? 
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 F: Ah, isso é claro6. Achá que todos ganham bem é lógico que é uma ilusão, por isso eu 

vou voltá ao que eu já te disse mais atrás, você tem que tentá ser um dos melhores. 

 F: Você acredita então que sendo um dos melhores na área médica você consegue se 

destacá e conseguir um bom salário.  

 F: É claro. E, sei lá, apesar de os salários estarem ruins, isso pode ser mais uma... nos 

hospitais públicos e, como você disse, nessas clínicas populares. Mas ainda assim eu 

não acho que seja tão ruim porque por mais popular que seja a clínica, o médico não 

trabalha quarenta horas por semana pra essa clínica. Ele tem um salário pra trabalhá um 

mínimo de tempo durante a semana e ele não se prende só a uma, há muitas outras 

clínicas em que o mesmo profissional trabalha. 

(Censo Peul - 2000) 

 

No exemplo 12, a construção com É lógico predica a oração completiva subjetiva, 

que a sucede: “que é uma ilusão”. No trecho, o falante revela seu posicionamento em relação 

ao salário do médico e sustenta esse posicionamento com a justificativa de que as pessoas 

precisam tentar dar o seu melhor para ter sucesso na profissão. 

No entorno antes e depois da construção, o falante demonstra que pode ser uma 

ilusão acreditar que o salário do médico é muito bom, mas, ainda sim, justifica dizendo que 

não deve ser:  

 

[...] tão ruim porque por mais popular que seja a clínica, o médico não trabalha 

quarenta horas por semana pra essa clínica. Ele tem um salário pra trabalhá um 

mínimo de tempo durante a semana e ele não se prende só a uma, há muitas outras 

clínicas em que o mesmo profissional trabalha. 

 

Nesse caso, o falante justifica seu posicionamento, mas não verificamos, como no 

exemplo anterior, maior asserção na construção por não serem usadas muitas estratégias de 

convencimento. O movimento argumentativo não é atenuado, pois o falante se justifica 

utilizando adjetivos e o próprio verbo achar demonstra um julgamento do falante e um caráter 

opinativo, sem o objetivo de convencer o interlocutor, apesar da modalidade asseverativa.  

 

(13) Entre tantas clientes estreladas – Sarah Jessica Parker, Jessica Seinfeld, Eva Longoria –, 

a atriz Rachel Weisz é uma espécie de musa inspiradora para o senhor. O que ela tem de 

tão especial? Entre tantas jovens belas e célebres, ela se destaca porque é inteligente e 

                                               
6 Não faremos análise da construção é claro neste exemplo. Neste subitem, apresentaremos apenas a construção 

é lógico.  
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tem estilo. Esse é o tipo de mulher que me inspira, para quem gosto de criar. As fashion 

victims, aquelas que vivem para a moda e estão em todas as edições das revistas 

especializadas, não me atraem nem um pouco. Prefiro as mulheres que trabalham, têm 

filhos, valorizam a vida familiar – aquelas que leem revistas de moda, mas também 

bons livros.Antes, as mulheres de 40 anos queriam se vestir como as de 20; hoje são as 

quarentonas que inspiram as mais jovens. Ocorre justamente o oposto do que se via no 

passado. A verdade é que muitas mulheres estão chegando aos 50 anos enxutas e 

esplendorosas. É lógico, portanto, que, quando sabem o que usar e como usar, inspirem 

todas as outras. As coisas belas são atemporais. 

(Revista Veja - janeiro/2009) 

 

No exemplo 13, o predicador com É lógico seleciona a oração completiva 

subjetiva “que inspirem todas as outras”. Do ponto de vista semântico, a construção subjetiva 

põe em destaque a influência da mulher de 40 sobre as outras. Há, então, uma oposição em 

relação àquilo que era esperado rotineiramente: as mulheres de 40 copiarem as mais novas. 

Há uma oposição entre mulheres quarentonas e mais novas, sendo ser quarentona muito bom, 

por isso em evidência na construção. O autor dá suporte ao seu ponto de vista com o trecho 

“As coisas belas são atemporais”, e todo o entorno avaliativo atenua a subjetividade, tornando 

o valor de apreciação bastante evidente.  

O falante espera que o interlocutor aceite e compartilhe o que é dito, o que 

configura a marca de intersubjetividade presente na construção. No entanto, isso não é feito 

com base em fatos, pois as afirmações “muitas mulheres estão chegando aos 50 anos enxutas 

e esplendorosas” e “as coisas belas são atemporais” são apenas apreciações, o que torna a 

construção menos asseverativa. 

 

 

3.2 GRUPO 2: CONSTRUÇÃO PARENTÉTICA 

 

 

Apresentamos exemplos da construção analisada na forma parentética. Dois exemplos 

da construção é claro, um exemplo com a construção é óbvio (foi encontrado apenas um no 

banco de dados analisado) e dois exemplos da construção é lógico. Em todos os exemplos, 
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verifica-se a dessentencialização da oração completiva subjetiva e a gramaticalização da 

oração matriz. 

 

(14) O primeiro motivo que desestimula os jovens de conquistar o próprio espaço é que eles 

desfrutam em casa toda a liberdade que desejam. Filhos cangurus quase sempre têm pais 

liberais, que respeitam sua individualidade e não entram em conflito com eles _ desde 

que o respeito seja mútuo, é claro. A família do engenheiro Ricardo Saporiti e de sua 

mulher, Denise, advogada, de Florianópolis, se encaixa nesse modelo. Seus filhos, os 

gêmeos Roberto e Mônica, de 31 anos, são formados, pós-graduados e independentes do 

ponto de vista financeiro. Ele é advogado e ela, analista de RH. Nenhum dos dois pensa 

em sair de casa. 

(Revista Veja – abril/2009) 

 

No exemplo 14, constatamos o uso da construção É claro apontando para a 

informação que o antecede. O item linguístico se candidata ao papel de um parentético e serve 

para que o jornalista interrompa o fluxo discursivo e insira um comentário, mostrando seu 

posicionamento camuflando-o, o que revela a expressão da subjetividade. Também serve para 

que coloque a sua voz e avaliação em relação ao caso de filhos que preferem não sair de casa, 

mesmo adquirindo independência financeira, quando há respeito mútuo.  

Nesse exemplo, consideramos que há gramaticalização da oração matriz, já que 

ela pode ser reanalisada como um satélite atitudinal. Isso representa a dessentencialização da 

construção subjetiva (LEHMANN, 1988) já que a matriz perde suas características 

selecionais, inclusive com o “corte” do conectivo que.7 

A construção parentética foi reanalisada como um satélite atitudinal na posição 

final de uma oração dessentencializada e tem como escopo, preferencialmente, a informação 

que o antecede. Com esse comportamento, podemos dizer que é claro se enquadra em 

algumas das funções dos advérbios modalizadores epistêmicos, principalmente no que toca à 

posição, ao mesmo tempo em que apresenta traços de origem, a evidência clara da 

informação. 

 

(15) E: E você vê diferença de (hes) se morasse num condomínio ou numa casa comum? 

                                               
7 Gonçalves (2007) atestou,em pesquisa sobre o verbo parecer, a presença do conector que em estágios 

avançados de gramaticalização. 
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 F: Vejo, vejo muita diferença porque você tem toda segurança, uma (hes) uma 

infra:estrutura... pra... atender as minhas necessidades, e uma casa comum, só vai ter eu 

e minha mãe.  

 E: Hum:hum. E como as pessoas se relacionam na vida dum condomínio? Você... tem 

muitos amigos... conhece muitas pessoas...? 

 F: Eu conheço bastante gente, (“tenho amigos”) pra caramba; às vez (“em quando 

arrumam”) umas fofocas aqui. 

 E: Hum:hum. E como é que são os seus amigos? Vocês saem juntos? (latido de 

cachorro) Tem algum programa?... 

 F: É, a gente sai junto, de vez em quando vai pra matinê Domingo... 

 E: Hum:hum. 

 F: (“gente”) tá sempre junto. 

 E: Certo. (ruídos) (latidos de cachorro) 

 E: E como é que o... no caso os seus pais, né? o seu padrasto, a sua mãe, eles vêem as 

suas saídas de noite? 

 F: Ah... eles vêem como uma coisa sadia, eles me controlam, é claro, me dão limites 

porque senão eu ia sair toda noite. 

 E: Hum:hum. Mas com relação à violência, você: eles não sentem assim temerosos 

(hes) pelo fato de você estar saindo de noite...? 

 F: Ah, ela sempre vai me levar e me buscar onde eu quiser. Por isso que ela num... 

tem... nenhum problema comigo. 

 E: Certo. Você disse... você e... (hes) disse que ele tinha: têm irmãos, né? Você e seus 

irmãos saem juntos, não? 

 F: (ruídos ao fundo) Só quando sai a família toda junta, porque eles são de idade (hes) 

bem menor que a minha. 

(Censo PEUL - 2000) 

 

No exemplo 15, há que se ressaltar, primeiramente, o fato de o emprego de É 

claro apresentar-se de modo parentético, isto é, em formato de uma estrutura que, se retirada, 

não causaria maiores prejuízos à informação veiculada que antecede é claro, a saber: “eles me 

controlam”. Esse uso reflete discursivamente a suspensão temporária do segmento tópico por 

meio de um comentário feito pelo falante, manifestado por é claro em relação aos pais 

controlarem a saída dele. 
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A ocorrência da forma parentética revela o processo de gramaticalização sofrido 

pela construção, já que houve a dessentencialização da oração subjetiva e a gramaticalização 

da oração matriz. Destacamos a qualidade de modalizador epistêmico asseverativo por 

manifestar o posicionamento do falante acerca do grau de certeza da informação.  

Ao caracterizar o entorno, podemos perceber a narração de fatos do cotidiano. O 

adolescente retrata sua experiência de vida e denota evidencialidade ao afirmar que é bastante 

lógico que os pais controlem um adolescente. É interessante observar que a oração que ocorre 

após “é claro” instancia uma justificativa do falante para o dito na construção “me dão limites 

porque senão eu ia sair toda noite.” Apesar do entorno argumentativo, a marca de (inter) 

subjetividade do falante não é vista em seu maior grau de expressão, pois trata-se de uma 

informação mais compartilhada e aceita por muitos. 

 

(16) O objetivo era dar-lhe mais agilidade na competição internacional com as grandes 

petrolíferas do mundo. A decisão, é óbvio, acabou servindo de porta para toda espécie 

de abuso. Recentemente, uma auditoria do Tribunal de Cintas da União (TCU) 

encontrou indícios de superfaturamento, no valor de 100 milhões de reais na construção 

de uma refinaria em Pernambuco. Alguns contratos para reforma de plataformas de 

exploração de petróleo também são alvo de suspeitas.  

(Revista Veja- maio/2009) 

 

No exemplo 16, É óbvio aparece sozinho, apresentando-se na forma parentética, o 

que revela a independência sintática da oração. O uso da construção na forma parentética se 

assemelha ao advérbio obviamente. Dessa maneira, verificamos um processo de 

gramaticalização bastante avançado, em que é óbvio passa a funcionar como um satélite 

atitudina e apresenta algumas funções dos advérbios modalizadores e, por isso, evidencia 

mobilidade quanto a posição na sentença. Nesse exemplo, é óbvio ocorre entre o sujeito e o 

verbo, focalizando a informação posterior do sujeito: a decisão. 

Semanticamente, a construção é óbvio aparece como uma espécie de comentário, 

o que mostra a expressão da subjetividade. O falante revela seu julgamento em relação aos 

contratos para reforma de plataformas petrolíferas. A modalização epistêmica asseverativa 

ainda pode ser notada, porém, com menos asserção, uma vez que a construção na forma 

parentética, além de perder um pouco o caráter assertivo – por se constituir como um 

comentário –, ganha maior valor avaliativo – por se tratar de um julgamento do falante.  
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(17) Existem diferentes níveis de amizade, é lógico. As mais distantes são mais abundantes. 

É o que se chama, em sociologia, de laços fracos. Relações sociais estáveis como as 

estudadas por Dunbar e Bernard são chamadas, por sua vez, de laços fortes. Dentro 

dessa categoria há um núcleo reduzido de confidentes, que não costumam passar de 

cinco. Esses são os amigos do peito, com quem podemos contar sempre, mesmo nos 

piores momentos. As mulheres costumam ter um núcleo de confidentes maior que dos 

homens. A característica se repete na internet. No facebook, por exemplo, um homem 

com 120 contatos na lista responde com frequência aos comentários de sete amigos, em 

média. Entre as mulheres, esse número sobe pra dez. “As mulheres têm mais facilidade 

para fazer amizades próximas do que os homens”, diz a antropóloga Claudia Barcellos 

Rezende, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

(Revista Veja - julho/2009) 

 

No exemplo 17, a construção É lógico, manifestada na forma parentética, ocorre 

no final da oração instanciando uma construção em processo de gramaticalização. Seguindo 

os parâmetros de Lehmann (1988), a matriz deixa de selecionar um argumento na posição de 

sujeito e passa a funcionar como um advérbio atitudinal, assemelhando-se ao advérbio 

logicamente. O falante marca, como uma espécie de comentário, o seu ponto de vista, 

revelando a expressão de subjetividade. 

O entorno da construção é rodeado de justificativas, o que se justifica pela 

necessidade de o jornalista utilizar estratégias do gênero para convencer o interlocutor de que 

aquilo que anuncia é um fato, tornando a construção mais intersubjetiva. Os argumentos no 

entorno da construção são sustentados por estatísticas e citações de profissionais no assunto. 

Tal fato vem ratificar a marca de intersubjetividade presente na construção. Embora esteja 

sendo observado que a construção com é lógico carrega um valor avaliativo, não há marcas de 

avaliação nesse dado, e sim de argumentação, contribuindo assim para que o modalizador 

epistêmico seja ainda mais asseverativo. 

 

(18) E: Você lembra de alguma coisa engraçada assim que seu avô fez? 

 F: Uma vez o meu primo estava mexendo no computador, aí ele pegou o mouse do 

computador (risos f) pensando que era o telefone e começou a falá “Alô, quem tá 

falando?”, devido ao barulho que o computador fazia. 
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 E: E quais outras coisas? 

 F: Já confundiu um pano de prato com um gato... 

 E: Pano de prato com um gato!? 

 F: É, nessa casa que a gente morava, ele, sei lá, acho que o pano de prato caiu, aí a 

gente tava lá na sala, entre a sala e a cozinha lá tinha um corredor, a gente tava sentado 

no sofá, o pano de prato parece que se mexeu, sei lá, ele cismou que viu um gato 

correndo pela cozinha.  

 E: E era um pano de prato? 

 F: Era um pano de prato. 

 E: E num tem mais nada de engraçado não? Você falou que ele fazia várias coisas 

engraçadas? 

 F: Num lembro não. Teve uma época também (risos f) que ele urinava pelos quartos, 

dentro de copos, essas coisas assim.  

 E: Mas como é que pode? 

 F: Ah, num sei, isso era devido ao problema que ele tinha. Urinava na própria cama... 

 E: E ele reconhecia as pessoas? 

 F: Não reconhecia mais agora antes de ele morrer assim... por causa da doença não, ele 

num tava reconhecendo ninguém. Mais ou menos assim uns seis meses antes de ele 

morrê, ele num tava mais reconhecendo ninguém. 

 E: Teve algum lugar que você foi e você gostou? Algum passeio... 

 F: (inint.) Ah, que me marcou assim... Teve muitos lugares, mas que me marcou 

assim... Gostei de todos, é lógico. Teve uma vez que eu saí com os meus primos aí o 

mais velho mandou eu ir lá perguntá o preço do Autorama que ele tinha comprado, aí eu 

fui lá, perguntei, o moço falou, eu num me lembro bem o preço que ele falou (risos f). O 

moço olhou pra mim com uma cara, espantado, foi muito engraçado, nesse dia eu me 

diverti muito também. 

(Censo PEUL - 1999) 

 

No exemplo 18, a construção É lógico também se apresenta na forma parentética, 

o que evidencia a autonomia da estrutura. Ocorre no final da oração apontando a toda 

informação que a antecede. Há a dessentencialização da oração completiva subjetiva e a 

construção passa a funcionar como um satélite com valor adverbial. Com isso, podemos 

afirmar que a construção em questão se encontra em um processo de gramaticalização.  
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No trecho, o falante afirma que muitos lugares marcaram sua vida e acrescenta o 

comentário: “é lógico”. Diferentemente do que ocorre no exemplo 17, não há movimentos 

argumentativos, pois o falante apenas demonstra apreciação por alguns lugares aonde já foi. A 

construção parentética expressa, portanto, a modalidade epistêmica asseverativa, mas a 

avaliatividade presente no entorno torna a construção menos assertiva.  

O locutor não tem como objetivo maior convencer o interlocutor. Notamos a 

particularidade da construção, que apesar de ser natural que muitos lugares tenham marcado a 

vida de alguém, essa não é uma informação aplicada a todos. Trata-se de uma experiência 

específica dele, focalizada com “é lógico”.  

 

 

3.3 GRUPO 3: CONSTRUÇÃO HÍBRIDA 

 

 

A seguir, há dois exemplos da construção híbrida, um exemplo da construção é 

óbvio e o outro da construção é lógico. A construção é claro e é evidente não foram 

encontradas no banco de dados analisado. 

 

(19) E: Você não lembra nin... ninguém aqui nunca contou pra você que foi assaltado? 

 F: Ah, minha irmã, uma vez, falou que foi... ia sê assaltada dentro do ônibus por um 

relógio. 

 E: Como é que foi? 

 F: Ela falou que o garoto pegou o fo... botou a faca assim, (apontando para a garganta): 

"Isso aqui é um assalto". (latido de cão) 

 E: Que absurdo! 

 F: E ela falou que não tirô o relógio do pulso. Ela tava indo lá pra Niterói, lá pra casa da 

madrinha dela. 

 E: Hum, hum. Ela falou que não tirô. Diz ela (inint) que ele falou: "É um assalto!" eu 

tiro tudo. Eu largo bolsa, tudo... Eu não vô morrê por causa de pouca coisa... 

 E: É óbvio, né! (latido de cão prossegue). Então Patrícia, é, você já tem que i embora, 

né? 

 F: É (risos F)... (inint). 

 E: ...Senão sua mãe vai ficá desesperada. 
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 F: Não. Não é minha mãe não. 

 E: Mas você vai precisá saí. 

 F: Eu tenho que saí mermo, que eu tenho um compromisso. 

 E: Hum, hum... 

 F: Aí eu... 

 E: Hoje nada de cerveja!? 

 F: Não. Eu tô durinha! A menina que vai me emprestá o dinheiro de passagem que eu 

tenho de i nesse lugar mermo. 

 E: Hum, hum. 

 F: Tô durinha e minha mãe falou que ia lá... , minha mãe deve tá lá na patroa dela. 

 E: Tá, é, eu gostei muito de ter con... conhecido você. Eu espero que a gente se veja 

mais vezes.  

(Censo PEUL - 1999) 

 

No exemplo 19, é de suma importância frisar o surgimento da construção é óbvio 

como uma resposta, fato esse responsável por revelar a autonomia sintática de que ela goza. 

Tal independência pode ser encarada como uma das etapas do fenômeno de gramaticalização. 

É inegável o processo de gramaticalização sofrido pela construção, mas vale ressaltar que 

diferentemente do que ocorre no exemplo anterior, em que a construção se apresenta como 

um comentário – podendo até mesmo ser retirado da construção –, neste caso, é óbvio se 

apresenta como uma resposta, e não está na forma parentética. Primeiro, em um movimento 

anafórico, é possível ainda perceber qual seria a oração com função de sujeito: (é óbvio que) 

“Eu não vô morrê por causa de pouca coisa...”. 

A seguir, vemos ainda que tal uso reflete um comentário acerca do próprio 

discurso. Ao observar o entorno, notamos que é bastante caracterizado pela 1ª pessoa do 

singular, o que torna a construção menos intersubjetiva. O falante emite um julgamento de 

valor acerca de tudo aquilo que foi dito, revelando o caráter opinativo da construção. 

Podemos perceber a marca de (inter) subjetividade do falante de forma menos assertiva e, 

portanto, a modalização epistêmica asseverativa se encontra em menor grau no dado 

analisado. 

 

(20) O SR. PAULO RAMOS – É um esclarecimento importante, Sr. Presidente, que vai 

balizar os nossos trabalhos. 
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 O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Esclarecimento do Deputado Paulo 

Ramos. 

 O SR. PAULO RAMOS – O que eu quero saber, e será bom para o futuro da nossa 

convivência, se estamos votando somente o Requerimento, para depois votarmos o 

mérito, ou se ao votarmos o Requerimento, já estaremos votando também o mérito. 

 O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Não. Estamos votando o Requerimento. 

 O SR. PAULO RAMOS – Então, que fique estabelecido, em obediência ao Regimento 

Interno, e que quando houver Requerimento de Destaque, votaremos primeiro o 

Requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Lógico. 

 O SR. PAULO RAMOS – Não, porque não tem sido assim em várias oportunidades. Só 

para esclarecer. 

 O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Eu, enquanto presidi esta Casa, sempre 

respeitei o rito. Fala a favor quem é a favor... 

 O SR. PAULO RAMOS – Não é isso. 

 O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Calma, Deputado. Esclarecimento é 

esclarecimento. Fala um contrário, representando todos aqueles que são contrários, e 

votamos o Requerimento de Destaque. 

(Alerj - discurso dos deputados - abril/2015) 

 

No exemplo 20, podemos notar que a construção aparece sem o verbo ser. Neves 

(2011) afirma que o verbo de ligação pode não vir expresso e que esse fato não pode ser 

entendido como inexistência de sujeito, mas revela o processo de mudança sofrido pela 

construção.  

O fato de a construção ser encontrada sozinha e como resposta permite algumas 

leituras. A primeira diz respeito à sintaxe: nesse caso, lógico poderia selecionar um sujeito 

sintático, sublinhado, que só pode ser identificado por meio da anáfora textual. A segunda 

leitura diz respeito ao caráter semântico-discursivo: a construção está na modalidade 

epistêmica asseverativa por se tratar de um ponto de vista revelado com extrema certeza, há 

marcas de (inter) subjetividade do falante ao destacar que concorda com o que o outro falante 

enunciou e que tem a informação como lógica. Por fim, a terceira leitura diz respeito ao ponto 

de vista pragmático: lógico pode ser analisado como um marcador discursivo, pois constitui 



73 

 

um comentário/uma avaliação do político em relação à informação veiculada anteriormente 

(MARCUSCHI, 2002). 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com base na análise dos dados, é possível verificar a manifestação muito maior 

de ocorrência do predicador é claro tanto nos dados escritos quanto nos falados. Dos 103 

dados encontrados nos corpora analisados, 83 são exemplos da construção subjetiva com é 

claro, o que representa, aproximadamente, 80% dos dados. Por compreendermos que a 

frequência de uso é um fator relevante no que tange à gramaticalização, a elevada frequência 

de uso de é claro demonstra-nos que esse predicador encontra-se em um estágio mais 

avançado de gramaticalização. Esse resultado também pode ser indicador de que esse 

predicador é o mais prototípico em construções subjetivas com É+ADJETIVO ASSEVERATIVO.  

Ao observarmos a própria construção e também a caracterização do entorno da 

construção subjetiva, verificamos que a presença acentuada ou a ausência de alguns fatores 

revelam o grau da modalidade epistêmica. A seguir, um gráfico mostrando as marcas de 

argumentação e de avaliação no entorno da construção em estudo: 
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Gráfico 3: Marcas de argumentação e de avaliação 

 

Em 100% dos casos da construção subjetiva com é evidente, há presença de 

argumentação e, portanto, não há marcas de avaliação em nenhum dos dados encontrados, o 

que nos permite afirmar que essa construção, apesar de ocorrer com baixa porcentagem, 
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demonstra ser mais assertiva que as outras. O entorno tem papel importante se observarmos a 

gradualidade, mas o próprio vocábulo carrega um valor de verdade, permeado de 

evidencialidade. 

Nos exemplos da construção com é claro, 67%8 dos casos apresentaram 

argumentação e apenas 15% apresentaram avaliação. Segundo os parâmetros utilizados neste 

trabalho para checagem dos fatores que atestam a assertividade, esse valor percentual assevera 

que a construção com é claro é menos asseverativa que a construção com é evidente, em que 

há movimentos argumentativos em 100% dos casos. No entanto, a construção com é claro 

revela um número significativo de argumentação nos dados analisados, o que evidencia a 

assertividade da construção. 

Os exemplos da construção com é óbvio apresentaram-se com 50% de 

argumentação e 40% de avaliação e os 10% dos exemplos não apresentaram marcas explícitas 

de argumentação ou de avaliação. Nessa construção, notamos uma carga avaliativa maior em 

relação às demais. Houve ainda predominância de argumentação, mas as marcas de avaliação 

estavam mais presentes, o que nos demonstrou a menor assertividade da construção com é 

óbvio. 

Apesar das poucas ocorrências da construção com é lógico, já nos foi possível 

verificar que essa comportou-se como a construção menos asseverativa, pois apenas 34% dos 

dados apresentaram argumentação (em 50% dos dados, houve marcas de avaliação). Esse 

resultado nos faz perceber que a carga de avaliação (julgamento e apreciação) confirma a 

outra hipótese de que, quando o entorno é avaliativo, atribui-se um valor bastante “opinativo” 

à construção, “quebra-se” um pouco o valor de verdade (maior objetivo do epistêmico 

asseverativo), tornando a construção menos asseverativa. 

 

Com os resultados apresentados, é possível elaborar o quadro que ilustra o 

continuum dos adjetivos a partir do entorno lingüístico e não da freqüência de uso: 

 

                                               
8 Em poucos exemplos da construção com é claro, é óbvio e é lógico não havia marcas explícitas de 

argumentação e nem de avaliação. Os valores percentuais referem-se somente a dados em que há presença 

desses fatores. 
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Figura 3: continuum dos adjetivos asseverativos 

 

O quadro acima ilustra o continuum dos adjetivos asseverativos apresentados 

neste trabalho. É interessante observar que o é claro apresenta maior número de ocorrências, 

por isso, o mais escolhido entre os falantes dos dados analisados. A escala acima, por sua vez, 

foi elaborada seguindo os critérios da análise do entorno lingüístico a fim de demonstrar a 

escala de asseveração das construções analisadas e não a freqüência de uso. Em decorrência 

do entorno argumentativo ou avaliativo, as construções apresentam maior ou menor 

assertividade conforme o quadro acima.  

A construção com é lógico apresenta valor avaliativo. O falante costuma fazer um 

julgamento da situação, por conta disso, não costuma apresentar argumentação. É mais 

específico, pois geralmente há a inclusão do falante. Por consequência, é menos 

intersubjetivo. Foi verificado, em demasia, avaliação do falante no entorno, o que permite 

afirmar que é o menos asseverativo na escala proposta. 

A construção com é óbvio também torna-se bastante avaliativa, mas demonstra ser 

mais intersubjetivo por vir acompanhado de argumentação e evidencialidade algumas vezes. 

Dessa maneira, o adjetivo óbvio se localiza posteriormente ao predicador é lógico no 

continuum dos adjetivos epistêmicos asseverativos.  

A construção com é claro, por sua vez, manifesta bastante intersubjetividade. Na 

escala proposta, encontra-se quase no máximo grau de asserção. É rodeado, muitas vezes, de 

argumentação e evidencialidade, e pode haver avaliação, mas isso ocorre em poucos 

exemplos, o que contribui para que seja mais asseverativo. 

Por fim, o adjetivo evidente, que já é permeado de evidencialidade e apresenta 

argumentação em 100% dos dados analisados, é mais asseverativo que o é claro e encontra-se 

no máximo grau da escala dos epistêmicos asseverativos. 

Os resultados apresentados nesta pesquisa nos dão a certeza de sua relevância na 

área da Linguística Funcional. O levantamento dos dados apresentados levou em consideração 
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o contexto de uso para que se pudesse compreender um pouco melhor esse organismo em 

contínuo processo de mundança que é a língua. Além disso, propomos uma reflexão acerca da 

construção subjetiva, trazendo para sua análise aspectos semânticos e aspectos de seu entorno 

linguístico. 
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CONCLUSÃO 

 

Por meio da análise de dados, nesta pesquisa, verificamos a concretização da 

hipótese de que a modalidade epistêmica é expressa em um continuum. A análise também nos 

possibilitou perceber um desdobramento mesmo nos epistêmicos de precisão, a depender das 

manobras discursivas utilizadas pelo falante, como a expressão mais ou menos intensa da 

marca de (inter) subjetividade e do valor impessoal da construção. Os resultados revelaram 

que, quanto maior é o valor geral (impessoal) da construção, maior é a presença da (inter) 

subjetividade do falante e, quanto mais intenso é o valor semântico específico, menor a 

presença da (inter) subjetividade do falante. 

Entendemos assim que todas as matrizes analisadas neste estudo podem sobrepor 

à função sintática de predicador a função semântico-pragmática de “marcador de atitude do 

falante”. No entanto, somente algumas podem apresentar-se como “satélite atitudinal”, ao 

estarem em um processo de gramaticalização. A construção com é evidente, por exemplo, não 

foi encontrada na forma parentética, ou seja, não sofre processo de gramaticalização nos 

dados analisados. 

Dessa forma, torna-se clara a relevância do trabalho para compreender o papel do 

falante/usuário da língua na expressão da subjetividade, que se sobrepõe à função sintática de 

predicação da oração matriz. Vimos que a argumentação é um fator relevante na análise dos 

dados, contribuindo para a assertividade da construção. A avaliação, por sua vez, contribui 

para a menor assertividade da construção. 

Sabemos que a construção em estudo já foi, diversas vezes, abordada por outros 

estudiosos, que se dedicaram ao processo de gramaticalização e às marcas de subjetividade e 

modalidade. No entanto, a relevância da pesquisa é revelada pela proposta de gradualidade da 

modalidade epistêmica asseverativa, a depender da impessoalidade da construção e da 

caracterização de seu entorno. Como vimos, os fatores que contribuem para maior ou menor 

asserção são a argumentação e avaliação. 

Apesar de considerarmos que os fatores abordados foram analisados 

satisfatoriamente ao longo desta pesquisa, entendemos que ainda há muito a ser explorado no 

estudo da construção subjetiva. A Gramática de Construções e a pesquisa experimental – a 

fim de se analisar como devemos lidar com “recursos paralinguísticos”, “sentimentos e 

atitudes”, por exemplo – são abordagens que pretendemos utilizar em estudos futuros, que 

permearão nosso caminho acadêmico. 
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