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RESUMO

PADILHA, Marjorie Patrícia. O papel modalizador dos adjetivos em redações do
ENEM. 2020. 101p. Dissertação de Mestrado ― Programa de Pós-Graduação em
Estudos de Linguagens, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020.
Esta dissertação tem como base a relação entre a linguagem e a tecnologia. Desta
forma, entende-se que a linguagem é um sistema de signos sobre a qual manifestamse diferentes formas simbólicas (CASSIRER, 2001). Por isso, a linguagem serve,
sobretudo, para viver, pois está imbuída de significado (BENVENISTE, 1989). Por
situar-se no campo do conhecimento, considera-se que a linguagem é uma tecnologia,
baseado em Cupani (2004) e Vieira Pinto (2005). Alicerçado na teoria de Dascal,
busca-se ainda verificar a linguagem como tecnologia cognitiva. A partir de então, a
ferramenta digital Tropes é mobilizada para a quantificação do corpus. Assim, o
presente trabalho discute como os adjetivos contribuem para a construção da
argumentação nas produções textuais nota mil do Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio) de 2018. Nesse sentido, buscamos verificar o modo como os adjetivos se
relacionam com as noções de modalidade e como isso demonstra a escolha de
determinados elementos em detrimento de outros nesse gênero textual. Para tratar
do gênero redação do Enem, os estudos de Bakhtin (2016) são mobilizados. Utilizase os estudos de Saeed (2003), para a abordagem das categorias modais epistêmicas
e deônticas, assim como Ilari e Basso (2008) e Castilho (2016). A partir de então, o
foco gira em torno da carga modal que o adjetivo atribui ao texto. Para tanto utiliza-se
a teoria dos mundos possíveis, e, consequentemente, as noções de força modal, base
modal e fonte de ordenação estudadas por Kratzer (2012). Esse enfoque busca
mostrar que os adjetivos encontrados nos textos são epistêmicos e deônticos, e por
meio dessa análise busca-se ressaltar a força argumentativa que essa categoria
concede a esse tipo específico de texto. Tal verificação é feita com base em
parâmetros de grau por meio de escalas de comparação.
Palavras-chave: Linguagem.
Modalidade deôntica.

Tecnologia.

Adjetivos.

Modalidade

epistêmica.

ABSTRACT

PADILHA, Marjorie Patrícia. The modalizing role of adjectives in ENEM essays. 2020.
101p. Master's Dissertation ― Post-graduate Program in Language Studies,
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020.
This dissertation is based on the relation between language and technology.
Therefore, we understand that the language is a system of signs over which different
symbolic forms are manifested (CASSIRER, 2001). For this reason, language mainly
serves to live, as it is imbued with meaning (BENVENISTE, 1989). Because it is located
in the area of knowledge, we consider that language is a technology, based on Cupani
(2004) and Vieira Pinto (2005). Grounded on Dascal's theory, we also intend to verify
language as cognitive technology. From this, the digital tool Tropes is used to quantify
the corpus. Thus, the present work discusses how adjectives contribute to the
construction of argumentation in Enem’s textual productions of 2018 (National High
School Examination). In this sense, we seek to verify how the adjectives relate to the
notions of modality how this demonstrates the choice of certain elements over others
in this textual genre. To mention the Enem essay genre, Bakhtin's studies (2016) are
mobilized. The studies of Saeed (2003), Ilari and Basso (2008) and Castilho (2005)
are used to approach epistemic and deontic modal categories. From this approach,
the focus involves the modal load that the adjective attributes to the text. For that, the
theory of possible worlds, and, consequently, the notions of modal force, modal base
and ordering source brought by Kratzer (2006) are used. This focus aims to show that
the adjectives found in the texts are epistemic and deontic, and, through the analysis,
we seek to highlight the argumentative force that this category grants to this specific
type of text. Such verification is done based on degree parameters and comparison
scales.
Keywords: Language. Technology. Adjectives. Epistemic modality. Deontic modality.
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1

INTRODUÇÃO

Na produção textual dissertativo-argumentativa exigida pelo Exame Nacional
do Médio (doravante Enem), aprofundar um tema e se posicionar sobre ele são ações
fundamentais. Para isso, o uso de diferentes tipos de argumentos e estratégias pode
ser verificado em diferentes trabalhos sobre o tema, conforme se vê em Corrêa e
Garcez (2017). Também a presença de conectivos (ou operadores argumentativos)
de ordens diversas, além de exigida por critério específico do exame (IV), é
considerada uma estratégia eficaz para a argumentação.
Aymmée Santos (2019) acrescenta que há uma série de mecanismos
enunciativos igualmente relevantes para a manutenção da argumentação, tais como
a presença de vozes e modalizações no texto. Por outro lado, a discussão sobre o
papel de outros itens linguísticos, tais como os adjetivos, ainda não foi investigada
com maior atenção nos textos desse gênero. Apesar de sabermos que essa classe é
heterogênea (GOMES; MENDES, 2018; CASTILHO, 2016), ainda não temos estudos
específicos que verifiquem como os adjetivos contribuem para a construção da
argumentação nos textos ― em especial naqueles no modelo Enem.
Assim, o presente trabalho se propõe a verificar o papel dos adjetivos na
construção argumentativa de textos do gênero redação do Enem. Para isso,
analisamos empiricamente um conjunto de dados referentes a esse gênero, a fim de
verificar o papel dos adjetivos neste agrupamento. Assumimos, conforme Dascal
(2002), que a linguagem possui recursos que podem ser tomados como ferramentas
essenciais para se atingir objetivos cognitivos específicos, tais como dissertar e
argumentar. Nesse sentido, verificamos de que modo os adjetivos podem se
relacionar com as noções de modalidade ― o que materializaria sua função de
contribuir para o posicionamento do sujeito.
Ao trazermos a teoria de Dascal, faz-se importante discutir sobre sua
perspectiva de tecnologia da cognição. Quando aborda as línguas naturais, o autor
afirma que elas são tecnologias cognitivas por terem evoluído de forma natural (e não
excepcionalmente) para funções comunicativas que auxiliam no pensamento. Por não
serem consideradas artefato, criados e planejados, elas desenvolveram propriedades
que se adaptaram (e continuam se adaptando) para fins cognitivos. Dessa forma,
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independentemente de outras tecnologias contemporâneas, já estão dadas no mundo
(DASCAL, 2002).
O autor chama de “(...) estados mentais de natureza cognitiva (conhecimento,
opinião, crença, intenção, expectativa, decisão, plano de ação)” também os
(...) processos cognitivos (percepção, memorização, conceituação,
classificação, aprendizagem, antecipação, formulação de hipóteses,
demonstração, deliberação, avaliação, crítica, persuasão, descoberta) que
levam a estados cognitivos ou ajudam a alcançá-los. (DASCAL, 2002, p. 34)1

Para ele, a língua é o ambiente onde os processos cognitivos ocorrem. Contudo, ao
mesmo tempo, ela tem recursos que permitem que tais processos possam ser
entendidos como ferramentas, quando aplicados de modo específico (ver seção 2.3).
Sob este panorama, no decorrer da análise, abordamos a temática da
modalização enquanto recurso da língua. Nesse cenário, pressupõe-se que o uso da
modalização pode ser encarado como uma ferramenta cognitiva para a argumentação
textual, ratificando a perspectiva dascaliana. Ao trabalharmos com recursos da língua,
consideramos que a redação do Enem se configura como um gênero - alicerçados
nos estudos de Bakhtin (2016). O filósofo contribui com a teoria de que as diferentes
esferas da atividade humana estão relacionadas ao uso da língua, elaborando tipos
relativamente estáveis de enunciados, os quais podem ser entendidos como gêneros
do discurso. Para o autor, a construção do enunciado implica na consideração da
situação de produção. Por isso destacamos o gênero como um recurso que se
materializa no uso. São imprescindíveis nessa construção, o tema, a composição e o
estilo. A partir dessas três dimensões teorizadas por Bakhtin, fundamentamos a seção
2.4 que tratará de gênero e tecnologia.
A partir disso, tratamos das diferentes abordagens com relação ao modo,
modalidade e modalização, com base na descrição de Saeed (2003) em seu livro de
introdução à semântica; na teoria de Ilari e Basso (2008), bem como de Gomes;
Mendes (2018). Neste trabalho, considera-se o modo como representante daquilo que
se altera nas sentenças por meio das formas imperativa, subjuntiva e indicativa e a
modalização como o uso dos modais, como operação do sujeito em favor do discurso.
Posteriormente relacionamos os conceitos mencionados acima com a teoria
dos mundos possíveis, apresentando a força modal, a base modal e a fonte de
1

Todas as traduções presentes nesta dissertação são nossas.
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ordenação e as noções de necessidade e possibilidade baseados em Kratzer ([1981]
2012). Com isso posto, as categorias epistêmicas e deônticas são analisadas nas
diferentes classes gramaticais. Como nos exemplos a seguir:
Ex 1: João deve cumprir com suas obrigações. Deôntico (considerando o
mundo das leis)
Ex 2: João pode construir uma casa, Epistêmico (considerando o mundo dos
conhecimentos)
Com base em tais colocações trabalhamos com a análise da modalidade nos
adjetivos em orações subjetivas no gênero redação do Enem, para então trazer a
noção de grau escalar, como se pode notar no exemplo abaixo:
Ex 3: É possível que João construa uma casa.
Quadro 1 - Escala de comparação - possibilidade
PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO
PILOTAR UM AVIÃO.

-

DIRIGIR UM CARRO.

Possibilidade

CONSTRUIR UMA CASA.

+

Fonte: A autora, 2020.

No exemplo 3 tem-se uma situação que está na escala das coisas que são
possíveis de serem realizadas. Desta forma, para analisar a sentença em grau escalar
como no quadro acima, precisa-se relacioná-la a parâmetros de comparação, para
analisar se é mais possível que João construa uma casa do que dirija um carro ou
pilote um avião. O que se pode notar é que para fazermos esta análise dependemos
do contexto, que nos é dado pelos parâmetros de comparação. Por meio deles
considera-se que João é um mestre de obras que não possui carteira de habilitação
nem tampouco habilitação brevê. Portanto, estabelece-se que a possibilidade de João
construir uma casa é maior do que a de ele dirigir um carro, mesmo sem possuir
habilitação e ainda maior do que ele pilotar um avião.
Nesse caso, a partir das coisas que são possíveis, no sentido do conhecimento
do sujeito, pode-se relacionar o item “construir uma casa” como argumento principal
da sentença acima, em especial por causa dos parâmetros de comparação dados
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(dirigir um carro e pilotar um avião) – os quais, contextualmente, são menos possíveis
do que a situação dada no exemplo 3. Os exemplos anteriormente citados discutem
de forma resumida o que veremos na análise dos dados desta pesquisa.
Por fim, para chegarmos aos dados fez-se necessário a utilização do software
Tropes, ferramenta de análise semântica que auxiliou na coleta, de maneira eficaz,
dos adjetivos em posição predicativa em orações subjetivas nos textos redação do
Enem.
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2

UMA APROXIMAÇÃO ENTRE LINGUAGEM E TECNOLOGIA

Nesta seção abordamos a relação entre linguagem e tecnologia, enfatizando a
importância de ambas para a formação humana. Tal ponto é fundamental para
estabelecer a coerência entre o trabalho que aqui se apresenta e a área de
concentração do PPGEL, Linguagem e Tecnologia. Além disso, assumimos, a partir
da proposta do filósofo e linguista Marcelo Dascal (2002), que a linguagem pode ser
considerada o melhor modo de expressão da tecnologia cognitiva por oferecer ao
homem recursos que podem ser usados em prol de objetivos cognitivos específicos.
Ainda neste capítulo, procuramos desenvolver um pouco a noção de gênero
textual (discursivo) como tecnologia, haja vista que este pode ser considerado uma
ferramenta para a expressão da linguagem humana. Nesse sentido, o presente
trabalho está de acordo com outros que se desenvolveram neste Programa de PósGraduação (SIPPEL, 2019; SANTOS, K. 2019), e que ressaltaram as características
dos gêneros como ferramentas para a circulação dos discursos.
Finalmente, encerramos o capítulo com discussões relativas ao gênero redação
do Enem. Nossa proposta é olhar para o grupo dos adjetivos, em um corpus de 31
textos escritos por alunos que realizaram o Enem em 2018 e tiraram nota mil (detalhes
na Seção 5.1.1). Assumimos que tais textos materializam a noção de tecnologia
cognitiva presente em Dascal (2002), à medida que os estudantes precisam mobilizar
recursos diversos da língua (em especial, da escrita) para atingir o objetivo de
dissertar, argumentativamente, a respeito de um tema específico.
A partir disso, inserimos nosso trabalho em um rol de outros que vêm sendo
desenvolvidos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), sobre a
importância de se olhar para redações desse tipo ― o que pode resultar em pesquisas
e aplicações fundamentais na educação.
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2.1

A INTERPRETAÇÃO SIMBÓLICA DA LINGUAGEM

Neste trabalho, consideramos que todo indivíduo, em condições naturais de
aquisição, é capaz de se expressar linguisticamente. Ao mesmo tempo, assumimos
que a linguagem tem uma função representacional importante, à medida que é um
modo de alcançarmos a realidade (CASSIRER, 1994). Por fim, a partir da proposta de
Dascal (2002), consideramos que a linguagem é uma tecnologia cognitiva, haja vista
que, adquirindo-se naturalmente a linguagem, pode-se usá-la como instrumento para
atingir objetivos específicos.
Por tratarmos, nessa seção, da linguagem enquanto símbolo, se faz importante
trazer as contribuições do antropólogo Ernest Cassirer, importante estudioso da teoria
dos símbolos do século XIX, influenciado pela escola alemã de Marburg. O teórico
entende o signo como um “(...) órgão essencial e necessário do pensamento”
(CASSIRER, (1994, p.31). Para o autor, toda ligação do homem com o mundo é
mediada por um sistema de signos ― linguísticos ou não.
Cassirer entende que a linguagem, enquanto sistema de signos, se envolve em
diferentes formas simbólicas, como o mito, a religião, a ciência, a arte e a história.
Nessa perspectiva, o ser humano depende dos signos para alcançar o mundo, e um
dos sistemas de signos utilizados para pensar o mundo, segundo Cassirer, é a
linguagem.
Em contribuição teórica semelhante, mas já mais específica dentro dos estudos
linguísticos, apresentamos o linguista Émile Benveniste, que influenciado pelo
estruturalismo francês, não deixou de lado a existência do homem na língua e por isso
tornou-se um dos precursores da linguística da enunciação. Alicerçado em sua teoria,
Benveniste (1989, p. 222) afirma que “(...) bem antes de servir para comunicar a
linguagem serve para viver. Se nós colocarmos que à falta de linguagem não haveria
nem possibilidade de sociedade, de humanidade, é precisamente porque o próprio da
linguagem é, antes de tudo, significar.” Sendo assim, os dois autores concordam que
a linguagem tem um papel mediador importante entre o homem e a realidade, ou entre
aquilo que podemos conhecer e o modo como isso se materializa.
Em uma perspectiva próxima se encontram os trabalhos seminais de Saussure.
Em especial no Curso de Linguística Geral, Saussure (2004) entende a língua como
um sistema de signos que estão relacionados entre si. Nesse sentido, Saussure
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propõe que a língua se manifesta em uma relação entre o que dizemos (significante)
e a imagem mental que recuperamos ao dizer algo (significado). Assim, grosso modo,
o sistema de signos seria um conjunto composto por expressões linguísticas que
evocariam imagens mentais relativas a tais expressões.
Interpretando e avançando na proposta do autor genebrino, o teórico Émile
Benveniste entende que esse sistema de signos proposto por Saussure ignora o
tempo, o espaço e o momento histórico no qual o sujeito está inserido. Desse modo,
Benveniste afirma que a linguística tem duplo objeto, sendo um deles a ciência da
linguagem e o outro a ciência das línguas, explicando que “(...) a linguagem, faculdade
humana, característica universal e imutável do homem, não é a mesma coisa que as
línguas, sempre particulares e variáveis, nas quais se realiza” (BENVENISTE, 1995,
p.20).
Para Benveniste, a língua não é um sistema exterior às práticas humanas, e,
por isso, deve ser analisada em seu uso; portanto, é necessário que haja sujeitos em
determinada situação de tempo e espaço para haver enunciação. O autor acredita que
língua e sociedade se desenvolvem por intermédio de um esforço em comum, que é
o de produzir meios de subsistir. O teórico afirma que “(...) a língua constitui o que
mantém juntos os homens, o fundamento de todas as relações que por seu turno
fundamentam a sociedade. É a língua que contém a sociedade.” (BENVENISTE,
1989, p. 63). Assim, para Benveniste, esse sistema de caráter simbólico nos revela
que a língua transcreve a essência da sociedade, uma vez que a sociedade significa
na língua e pela língua.
Ainda que suas conclusões partam da teoria saussuriana de signo, que tem
como base a relação arbitrária entre significante e significado, e Benveniste aborde o
signo como elemento fundamental do sistema linguístico, o autor entende tal elemento
mais como necessário, e menos como arbitrário. De outra forma: Saussure considera
o signo arbitrário porque o entende como uma convenção que está posta entre os
falantes de uma língua, retirando de sua análise o mundo exterior; Benveniste (1995,
p. 56) refuta a análise de Saussure nesse caso, afirmando que “(...) o que é arbitrário
é que um signo, mas não outro, se aplica a determinado elemento da realidade”.
Para Benveniste, a arbitrariedade está na conexão entre o signo e o mundo
exterior, e essa relação para ele é necessária. Quando se tem o objeto mesa, por
exemplo, não há uma arbitrariedade do significante e do significado dela, pois, para o
autor, os dois conceitos se completam, são fundamentais entre si. Nota-se, assim, que
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necessariamente ligados um ao outro, pois, para ele, são os dois elementos
constitutivos do signo linguístico.
Ao abordar a linguagem na presente seção como inata ao ser humano,
entendemos que ela exige interação para ser desenvolvida. Dessa forma, ao verificar
que o indivíduo, ao adquirir a língua, se expressa linguisticamente, consideramos que
a linguagem representa o modo de ver a realidade e de nos posicionarmos no mundo.
Portanto, ela também pode ser analisada como uma tecnologia cognitiva, pois, ao
adquirimos a linguagem naturalmente, podemos usá-la para fins específicos. Assim
sendo, entende-se que, para os autores anteriormente discutidos, a linguagem é vista
como uma maneira simbólica de interpretar a realidade.

2.2

TECNOLOGIA E LINGUAGEM

Tratar das definições de tecnologia faz com que possamos abordá-la por
diferentes aspectos. Como, aqui, entendemos haver uma aproximação do tema com
a linguagem, buscamos em Cupani (2004) e em Vieira Pinto (2005) algumas das
definições sobre o tema.
Cupani (2004), ao problematizar diferentes enfoques sobre a tecnologia, afirma
que, numa abordagem filosófica, torna-se possível reconhecer a tecnologia como uma
dimensão da vida humana. Ao dissertar sobre a técnica, Cupani trabalha com a
expressão dada por Ortega Y Gasset ― homo faber ― para afirmar que tudo aquilo
que o homem cria a partir de seu conhecimento sobre as coisas seria denominado
técnica.
O homo faber, nesse contexto, é o sujeito que detém o conhecimento de saberfazer determinadas coisas no mundo. Portanto, técnica, para Cupani (2004, p. 2), é a
“(...) capacidade humana de modificar deliberadamente materiais, objetos e eventos
(chegando a produzir elementos novos, não existentes na natureza)”. O autor afirma
ainda que “(...) esse caráter da técnica deve ser levado em consideração ao entender
a tecnologia como modo de vida (...)” (id.). Em outras palavras, o autor entende a
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técnica como instrumental, algo que existe para transformar e/ou modificar as coisas,
e a tecnologia como a razão do saber-fazer, bem como o estudo da técnica.
Ao explorar a visão de Bunge sobre tecnologia, Cupani (2004, p. 3) reitera que
“Bunge entende por técnica o controle ou a transformação da natureza pelo homem”,
e a tecnologia como “(...) técnica de base científica”. Para Cupani, nessa abordagem,
Bunge entende que a tecnologia está consolidada no mundo como um “(...) campo de
conhecimento” (BUNGE, 1985, p. 23, apud CUPANI, 2004, p. 4).
Ainda ao dissertar sobre o pensamento bungeniano, Cupani afirma que para
Bunge “(...) não existe tecnologia onde o homem se limita a aplicar um saber-fazer,
ou a servir-se de artefatos sem se perguntar pela sua base teórica nem procurar o seu
aperfeiçoamento.” (CUPANI, 2004, p. 4). Nesse sentido, para Bunge, a tecnologia se
utiliza de recursos naturais, como o cérebro (por exemplo), para solucionar problemas
e/ou realizar atividades. Por isso, a tecnologia é entendida como uma forma de
trabalho. Dessa forma, nas discussões de Cupani, a tecnologia seria considerada
como a base científica/o conhecimento para poder desenvolver, a partir desse saber,
diferentes técnicas de produção de algo.
Assim como Cupani, Vieira Pinto discute algumas noções sobre o conceito de
tecnologia. Na primeira delas, Vieira Pinto apresenta o significado etimológico, a partir
do qual a tecnologia seria o estudo, a ciência da técnica: “A ‘tecnologia’ aparece aqui
como valor fundamental e exato de ‘logos da técnica’” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 219).
A segunda se trata de uma visão de tecnologia como se resumindo à técnica, pois,
para o autor, “(...) indiscutivelmente constitui este o sentido mais frequente e popular
da palavra, o usado na linguagem corrente, quando não se exige precisão maior” (id.).
Isto é: quando se trata de tecnologia, na linguagem popular, as duas temáticas
acabam fundindo-se num único significado.
A terceira abordagem entende a tecnologia como um conjunto de técnicas em
qualquer fase histórica do seu desenvolvimento. Nesse sentido, Vieira Pinto (2005,
p.220) declara que “(...) a importância desta acepção reside em ser a ela que se
costuma fazer menção quando se procura referir ou medir o grau de avanço do
processo das forças produtivas de uma sociedade”.
Assim sendo, um dos aspectos mais importantes na definição de tecnologia
dentre os abordados por Vieira Pinto é que, ao dialogar com os demais autores na
reflexão da técnica como meio de produção de algo, o autor entende que a tecnologia
seria aquela que suscita a reflexão sobre a técnica, ou, ainda, que a tecnologia poderia
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ser considerada como a ciência da técnica, e a técnica como objeto de estudo da
tecnologia.
Ao tratar da relevância dos estudos sobre a temática, Vieira Pinto (2005, p.239)
afirma que “(...) toda ação humana tem caráter técnico pela simples razão de ser
humana. Por este motivo vemos na técnica aquilo que chamamos ‘existencial’2, um
traço distintivo da realidade do ser do homem”. O autor menciona ainda que

(...) é preciso ressaltar a extrema importância da compreensão do significado
da tecnologia, ter sempre em vista a corrente possibilidade de seu emprego
ideológico, para que a denúncia da ardilosa operação de desnorteamento
montada pelos grupos, exploradores do trabalho chegue ao conhecimento
das camadas populares atualmente ainda pouco esclarecidas. A tecnologia,
nos múltiplos aspectos e formas, está de fato agora cada vez mais ao alcance
da visão de todos os homens. O mundo que os cerca os faz percebê-la de
modo crescentemente onipresente nos objetos de uso que povoam a
realidade. (VIEIRA PINTO, 2005, p. 254)

Ao desenvolver sua teoria sobre a tecnologia e a técnica, o autor se preocupa
em fazer uma análise sobre o conceito socialmente proposto. Isso porque, para ele,
existem determinados modelos que estão postos de maneira confusa ― como a
diferenciação de técnica e tecnologia ―, com o compromisso de deixar os termos
imprecisos. De acordo com essa teoria, há um processo ideológico fortemente
arraigado no seio social, que não está desvinculado de interesses econômicos,
políticos e sociais. Para isso, faz-se necessária a busca por determinar os conceitos,
teorizar sobre eles e abordá-los de forma clara, para que não ocorram
desentendimentos ― dado que, na sociedade contemporânea, com o advento da
internet e de outras mídias digitais, os conceitos de técnica e tecnologia se encontram
distorcidos.
A partir dessa perspectiva, nota-se que a tecnologia, muito mais do que trazer
o conhecimento do saber-fazer, torna imprescindível o saber-pensar, pois se constitui
como uma ferramenta de instrumentalização das práticas sociais.
Sob o mesmo contexto, Dascal, ao trabalhar com o conceito de tecnologia,
assume um posicionamento voltado para as ciências cognitivas. Em entrevista feita

O autor usa aspas na palavra existencial porque afirma que o uso dessa nomenclatura, neste caso,
se dá devido ao fato de estar relacionada com a existência das coisas, àquilo que ocorre socialmente,
não estando vinculado à teoria dos filósofos existencialistas.
2
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pelo professor Michael B. Wrigley, juntamente com o estudante José Cláudio R. Silva3,
Dascal demonstra uma visão plural e aberta sobre a temática, reforçando a ideia da
contribuição das linguagens naturais à cognição, bem como ressaltando o uso delas
em tecnologias cognitivas como recurso cognitivo.
A teoria de Dascal sobre o uso da linguagem enquanto ambiente de cognição,
recurso e ferramenta, generaliza a definição de Bunge sobre a tecnologia; segundo
Cupani (2004), Bunge declara que “(...) para a produção técnica ou tecnológica os
elementos são vistos como recursos, não sendo apreciados apenas pelas suas
qualidades inerentes”. Dessa forma, Dascal dialoga com Bunge ao utilizar a mesma
nomenclatura para visualizar a linguagem como recurso tecnológico.
Dascal afirma que o recurso como forma de cognição tecnológica serve para
organizar, reunir, armazenar e recuperar informações ― ou seja, é fundamental para
o desenvolvimento dos estudos sobre o artificial. Se a tecnologia, segundo Bunge, é
o estudo do artificial, e esta, por sua vez, se resume em ser “(...) toda coisa, estado
ou processo controlado ou feito deliberadamente com a ajuda de algum conhecimento
aprendido, e utilizável por outros” (BUNGE 1985, p. 33-34, apud CUPANI, 2004, p.
495), então ela é um recurso que permite operarmos de diversas maneiras, inclusive
e necessariamente no ambiente da cognição, como teoriza Dascal.
Ainda de acordo com a perspectiva de Dascal, no processo evolutivo do ser
humano pode-se considerar que a técnica é, por si só, uma tecnologia cognitiva, haja
vista que, ao realizar um ato produtivo, o ser humano precisa estabelecer relações de
corpo, pensamento e conexões cerebrais para simbolizar e conduzir as coisas no
mundo.
Para estabelecer essas relações, o homem utiliza a linguagem, uma vez que
“(...) a linguagem representa a mais alta forma de uma faculdade que é inerente à
condição humana, a faculdade de simbolizar” (BENVENISTE, 1995, p. 27). Nesse
sentido, entende-se que a linguagem reproduz a realidade, pois “(...) é na linguagem
e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito” (BENVENISTE, 1989, p.
286).

3Disponível

em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/roteiropedagogico/recursometod/2341_A_ciencia_da_c
ognicao.pdf. Acesso em: mar. 2020.
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desenvolvimento, é possível asseverar que a linguagem não pode ser dissociada da
tecnologia cognitiva; trata-se de elementos que se completam. É por meio da
linguagem que o homem, no decorrer dos séculos, construiu variadas formas de
facilitar o uso das diferentes linguagens, como por exemplo o desenvolvimento da
comunicação em rede, gerando a sistematização da informação.
Nessa abordagem, entende-se que a língua é um símbolo que modifica a
realidade, e a linguagem é um subproduto inevitável da capacidade simbólica do ser
humano, o canal que existe para se produzir coisas. O saber-pensar e o saber-fazer,
― ou seja, o fato de planejar e realizar determinadas coisas, como propõe Vieira Pinto
―, estão conectados como elementos simbólicos do ser humano.
Nesse sentido, Vieira Pinto (2005) e Cupani (2004), por exemplo, apresentam
bons argumentos a respeito da necessidade de planejamento/projeto que o
desenvolvimento da tecnologia exige. Os autores mostram que a capacidade de
planejar ―isto é, de refletir sobre o inexistente, sobre o existente e sobre o que pode
vir a existir ― foi decisiva para que o homem pudesse desenvolver técnicas e
aperfeiçoá-las.
Assim, a linguagem desempenhou um papel fundamental: graças a seus
recursos ― como a capacidade que ela nos dá de falar do passado e do futuro, e de
categorizar as entidades no mundo ―, pudemos imaginar, criar, recriar, classificar, e
assim por diante. Com a escrita, tecnologia linguística por excelência (AUROUX,
1992), o ato de planejar foi ainda mais facilitado, permitindo ao homem se desenvolver
e adaptar o meio a si.
No entanto, se essa visão primeira de tecnologia relacionada à linguagem é
importante, ela não supera a noção que assumimos aqui, de que a própria linguagem
humana pode ser entendida como uma tecnologia cognitiva. Nos dedicamos a
discussão desse ponto na seção a seguir.

2.3

MARCELO DASCAL E A LINGUAGEM COMO TECNOLOGIA COGNITIVA

Em 2002, Dascal escreveu o artigo “Language as a cognitive technology”, o
qual tem significativa relevância nos estudos sobre linguagem e tecnologia. Nesse
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artigo, o autor disserta sobre a linguagem natural e a tecnologia cognitiva, procurando
construir uma tipologia de tecnologias cognitivas e apresentar também alguns
parâmetros de análise. Tais parâmetros abrangem tecnologias cognitivas fortes e
fracas, integrais e parciais, completas e incompletas, dentre outras. A partir de então,
Dascal apresenta uma reestrutura do debate clássico sobre linguagem e pensamento,
para, então, discorrer sobre a linguagem enquanto ambiente, recurso e ferramenta de
cognição.
Ao fazer menção à linguagem como ambiente, recurso e ferramenta, Dascal
situa sua teoria num modelo evolucionista, por considerar que a língua é natural em
uma perspectiva contínua, desenvolvida ao longo do tempo e aperfeiçoada pelo ser
humano no processo evolutivo. Para ele, tal processo propiciou que a linguagem
humana, enquanto ambiente natural (na mente/cérebro), desenvolvesse uma série de
recursos indispensáveis para propósitos cognitivos específicos, tais como refletir,
recordar e memorizar. À medida que tais recursos eram acionados para se atingir
determinados objetivos, ou mesmo quando eram adaptados para outros fins, a
linguagem se materializava enquanto tecnologia cognitiva: um produto natural capaz
de contribuir para se chegar a determinados fins (também cognitivos). Assim, o uso
da linguagem como recurso foi se construindo na interação com o meio.
Dascal acredita, portanto, que a linguagem humana deve ser analisada sob a
perspectiva tecnológica, pois, ao desenvolver maneiras de comunicação, produção e
reflexão sobre as coisas no mundo, o ser humano está utilizando a cognição para
fazê-lo. Por isso, consideramos que a linguagem, para além de ser social, é também
uma tecnologia cognitiva, dado que, sob o olhar da neurobiologia, por exemplo,
quando uma pessoa sofre lesões no cérebro, os problemas que decorrem disso
independem da interação social do sujeito.
Sob essa ótica, pode-se afirmar que a língua natural é uma tecnologia cognitiva,
visto que “(...) a evolução de certas necessidades genéticas e culturais determinou as
necessidades cognitivas do ser humano” (DASCAL, 2002, p. 36); ou seja, ao contrário
das outras linguagens que foram desenvolvidas pelo ser humano no decorrer do
tempo, a língua foi se aperfeiçoando naturalmente, e se adaptando para finalidades
cognitivas.
Nesse sentido, Dascal se aproxima das noções gerais relativas à tecnologia
discutidas anteriormente, tais como a possibilidade de o homem refletir sobre o seu
papel no mundo, mas se afasta de uma noção artificial, de “produtos” externos ao
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próprio homem, como comumente se vê na discussão do tema. Por isso, é importante
destacar o adjetivo ‘cognitivo’ como modificador do fenômeno tecnológico que é a
linguagem.
Ao dissertar sobre as tecnologias cognitivas, o estudioso menciona as
diferentes características destes processos, visando, sobretudo, a análise da
linguagem como ambiente, recurso e ferramenta. Para Dascal (2002, p. 38),

A presença da língua na vida humana é esmagadora. Os poetas se
destacaram ao evocar as maneiras sutis pelas quais as palavras penetram
em todos os cantos de nossa mente e (...) alguns pensadores viram na
linguagem um componente essencial e inevitável dos processos mentais.
Este fato não é necessariamente “bom” ou “útil”, se avaliado do ponto de vista
de objetivos cognitivos e práticos específicos. Daí as tentativas recorrentes
de identificar os aspectos da linguagem que são considerados "perniciosos"
e propor uma variedade de "terapias" para filtrá-los. Por mais justificada que
seja, tal crítica atesta a importância da influência da linguagem na cognição.

O filósofo, neste caso, entende que a cognição possui importante influência
sobre a linguagem, afirmando que “(...) a linguagem é um recurso pronto que o
pensamento pode facilmente usar” (DASCAL, 2002, p.39). Os desdobramentos da
teoria de Dascal nos mostram que o ser humano só adquire a capacidade de refletir
sobre aquilo que está posto no mundo através da linguagem.
Ao tratarmos da capacidade de reflexão do ser humano, é difícil não a
relacionar ao pensamento. Nesse sentido, a abordagem do autor sobre o pensamento
enquanto recurso linguístico indica que o pensamento “(...) se torna uma ferramenta
cognitiva afiada que permite o surgimento e o desenvolvimento de determinados tipos
de cognição” (id.). Pensar e refletir sobre as coisas é necessário ao ser humano e,
portanto, fundamental.
Por ser um processo completamente interno e individual, Dascal entende que
a linguagem humana dentro de sua própria mente, ou seja, em um ambiente natural,
desenvolve diferentes recursos como a contemplação ou a reflexão, para, a partir daí,
utilizá-la como ferramenta, na criação, por exemplo, de um poema. Ao traduzir em
palavras um determinado momento, por exemplo, o ser humano está trabalhando no
seu ambiente natural, através do recurso da contemplação, ele utiliza a ferramenta
que é a palavra escrita para produzir um poema. Nesse sentido, para Dascal “(...) o
papel potencial e real da linguagem como ambiente e recurso cognitivo é
inquestionável” (DASCAL, 2002, p. 39).
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Com base nisso, o autor traça um paralelo entre as três categorias por meio
das quais a linguagem enquanto tecnologia cognitiva pode se valer para existir. Ele
entende, então, que a relação entre os três termos é dinâmica, demonstrando como
um pode surgir em consonância do outro:

Assim como as propriedades “ambientais” da linguagem (por exemplo,
ordenação sequencial) podem dar origem a recursos (por exemplo, estrutura
narrativa) e daí a ferramentas (por exemplo, estratégias explicativas),
também uma ferramenta (por exemplo, uma metáfora bem-sucedida criada
para compreender um novo conceito) pode tornar-se um recurso (uma
metáfora congelada) e depois retroceder no fundo “ambiental” (por exemplo,
incorporando-se ao sistema semântico como uma polissemia lexical).
(DASCAL, 2002, p.39)

Dessa forma, o autor mostra que os termos funcionam como uma engrenagem, cada
uma contribuindo à sua maneira para a concretização da linguagem como uma
tecnologia cognitiva.
Dascal explica ainda que a linguagem como “environment of thought”4
influencia a cognição independentemente da consciência ou da vontade, pois atua de
forma esmagadora na mente humana. A contribuição desse “ambiente”, ou melhor,
desse “entorno”, para o autor deriva de propriedades estruturais gerais, visto que

(...) línguas são sistemas articulados; linguistas descrevem-nos como
consistindo numa “dupla articulação” compreendendo dois conjuntos
diferentes de unidades básicas e princípios de organização: unidades de
significado (lexemas ou morfemas) e, digamos, unidades de som (fonemas).
(DASCAL, 2002, p. 39)5

Levando em conta esses aspectos, a linguagem humana pode ser
recombinada, regras que constituirão diferentes segmentos estruturais podem ser
criadas, e há a possibilidade de diferentes contextos existirem a partir desse
“environment of thought”.
Num segundo momento, quando Dascal trabalha com a linguagem como
recurso, ele a enfatiza de forma mais ampla, visto que os aspectos da linguagem são
utilizados, nesse quesito, para fins cognitivos. Para o autor, “(...) eles merecem ser
Utilizaremos algumas expressões na língua original do artigo por julgarmos que a tradução literal não
faz jus ao conteúdo.
5 Dupla articulação é um conceito inicialmente desenvolvido pelo linguista André Martinet (1978), e é
um dos princípios básicos da gramática para os funcionalistas, sendo a primeira articulação
responsável pela significação da língua, e a segunda pela distinção dos elementos da língua.
4

28

considerados ‘tecnologias’ na medida em que a escolha de uma característica
linguística particular está em uma relação de meio termo com o objetivo cognitivo em
vista” (DASCAL, 2002, p. 41).
Esse será um dos pontos fundamentais da análise do presente trabalho, pois,
ao considerar a linguagem ― recurso enquanto tecnologia cognitiva ―, o teórico
contribui com os pontos que serão discutidos daqui em diante. O principal deles é o
uso da ferramenta adjetivo modal para a construção da argumentação dentro de um
gênero textual. Nesse ponto, entendemos que determinadas escolhas de uma
característica linguística particular mantêm relação com um determinado propósito
cognitivo ― discursivo ―, pois respondem a um propósito.
Dascal entende que a linguagem humana fornece recursos linguísticos com
propósitos cognitivos (discursivos), como o uso de palavras para “(...) coletar,
organizar, armazenar e recuperar informações” (DASCAL, 2002). Para o autor, isso
identifica o indivíduo como cognitivamente superior a qualquer máquina, haja vista
que

muitas

vezes

essas

determinações

atribuídas

à

máquina

(computadores/aparelhos eletrônicos) não fazem jus ao trabalho humano.
Ao trabalhar com a linguagem como recurso, o filósofo aborda a temática como
uma rede que compreende diversas informações, muitas delas pertencentes à
“enciclopédia mental” do ser humano, mais conhecida de forma ampla quando se ativa
a compreensão das expressões linguísticas, proporcionada pela coesão.
Entretanto, para o autor, esse conhecimento não deve deixar de lado a variada
gama de meios sintáticos, semânticos e pragmáticos de representar a indeterminação,
“(...) termo usado para se referir à fenômenos como a indefinição, a vagueza, a
ambiguidade, a imprecisão” que as línguas naturais podem utilizar enquanto
pressuposto (DASCAL, 2002, p.42).
Essa proposta auxilia na análise do presente trabalho ao permitir averiguar
como esses recursos metacognitivos são apropriados e evidenciados nos textos-base
que fazem parte do corpus, e em como esses recursos são operados a partir de
conteúdos proposicionais. Nesse aspecto, focamos no recurso de modificação
nominal, o adjetivo, com o intuito de verificar a relação dele com o caráter de
argumentatividade exigido nos textos do ENEM. Mais especificamente, buscamos
observar se pelo menos alguns desses itens têm um caráter de ferramenta no texto,
na medida em que são utilizados para atingir o propósito cognitivo de dissertar e
argumentar.
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Mediante essa perspectiva, o suporte digital utilizado na pesquisa ― o software
Tropes ― enquanto ferramenta tecnológica, pode ser exemplificado mediante a
definição de Dascal (2002, p.43), o qual declara que “(...) uma tecnologia cognitiva
baseada na linguagem pode ser vista como uma ferramenta quando é o resultado da
engenharia, de recursos linguísticos para uma tarefa cognitiva específica”. Isso quer
dizer que a engenharia, ao ser desenvolvida e utilizada na criação de uma ferramenta
digital que contém recursos linguísticos ligados à semântica, usa a tecnologia
cognitiva para existir.
Um ponto que podemos acrescentar, em junção à proposta de Dascal (2002)
com aquilo que pretendemos fazer, é o papel de ferramentas externas que também
se caracterizam como “tecnologias cognitivas”. Como estabelecido, para o autor,
essas tecnologias (naturais ou não) contribuem para fins cognitivos humanos, de
diversas perspectivas. Então, assim como um dicionário pode ser considerado uma
tecnologia cognitiva, porque auxilia no entendimento de um termo, por exemplo, para
fins específicos, tecnologias digitais, como um tradutor automático, estão no mesmo
grupo.
Similarmente, a ferramenta que escolhemos para identificar os adjetivos, o
Tropes, pode ser considerada uma tecnologia cognitiva, à medida que contribui, entre
outras coisas, para uma coleta, organização e apresentação de informações
importantes sobre os dados. Na Seção 5.1.2, tratamos mais detalhadamente acerca
da ferramenta, mas entendemos que ela está de acordo com os propósitos cognitivos
com os quais nos comprometemos neste trabalho.
Neste cenário, levanta-se a hipótese de que o gênero redação do Enem (base
da presente pesquisa) se encaixa como recurso e talvez como ferramenta, dado que,
dentro dos processos e das metas cognitivas, as características que atribuímos ao
gênero podem ser apreendidas e desenvolvidas para fins cognitivos específicos.
Dessa maneira, nota-se que os recursos da linguagem humana se manifestam de
diversas formas ― o que torna importante a teorização sobre a linguagem humana e
o processo de desenvolvimento destes estudos.
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2.4

GÊNERO E TECNOLOGIA

O conceito geral de gênero, explorado desde a antiguidade e desenvolvido por
Aristóteles com os estudos sobre a retórica, se transformou devido a sua relação
espaço-temporal com as diferentes esferas sociais. Com o tempo, diferentes foram as
teorias desenvolvidas com relação à temática.
Ao ser explorado pelo Círculo de Bakhtin, em meados do século XIX, o conceito
sobre gênero atinge um novo patamar na área da linguística, transformando
significativamente as abordagens sobre o tema. A partir de então, muitos foram os
teóricos que utilizaram os preceitos bakhtinianos para estruturarem suas análises nos
estudos sobre a linguagem. Dentre eles, ressaltamos as teorias de Marcuschi (2008)
e Adam (1992). Ao tratarmos da aplicação dos conceitos explorados pelos teóricos
mencionados, citamos Wachowicz (2012).

2.4.1 A perspectiva de gênero em Bakhtin

Quando se fala em gêneros, imediatamente se refere à língua, pois, para
Bakhtin, a língua se materializa no uso; o autor visualiza a língua como uma portadora
essencial de ideologias que se constitui na interação com o meio social. Nessa
perspectiva, ao verificar a linguagem em situações sociais concretas, torna-se
possível analisar a produção de discursos e seu caráter social. Tal teoria, dos estudos
do Círculo de Bakhtin, se aproxima do campo do desenvolvimento humano, pois é na
prática dialógica que os gêneros se constituem.
Ao trabalharmos com os gêneros do discurso, verificamos que, sob a ótica
bakhtiniana, todo texto é construído com base no seu interlocutor ― portanto, sob o
viés da enunciação. Para Bakhtin ([1974] 2003, p. 261-262),

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos)
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos
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e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção
composicional.

Nota-se, aqui, que Bakhtin fala sobre a concepção do gênero a partir de diferentes
componentes, e esclarece ainda que os gêneros do discurso são “(...) tipos
relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, [1974] 2003, p. 262) elaborados
pela língua. Em outras palavras, esses componentes possibilitam a organização das
relações sociais por meio da linguagem.
Bakhtin entende que a língua precisa ser analisada sob a perspectiva da
interação, de uma forma dialética; ou seja, ela não funciona por meio de uma estrutura
mecânica, mas acontece porque “(...) cada época e cada grupo social tem seu
repertório de formas de discurso na comunicação sócio ideológica” (BAKHTIN, 2004
p. 43).
Para tanto, faz-se necessária uma sistematização dos conceitos. Bakhtin
assevera que existem três elementos que se unem em sua totalidade no enunciado
caracterizando o gênero. Tais elementos são conhecidos como conteúdo temático,
estilo e construção composicional, e “(...) estão indissoluvelmente ligados no todo do
enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um determinado
campo da comunicação” (BAKHTIN, [1974] 2003, p. 262).
Bakhtin postula também que os gêneros discursivos se dividem em primários e
secundários: os primários como simples, e os secundários como complexos. Os
gêneros discursivos considerados simples estão relacionados ao campo da oralidade,
como o diálogo, por exemplo. Os complexos, em nível secundário, são os
(...) romances, dramas, pesquisas cientificas de toda espécie, os grandes
gêneros publicísticos, etc. Surgem nas condições de um convívio cultural
mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado
(predominantemente o escrito) ― artístico, científico, sociopolítico, etc.
(BAKHTIN, [1974] 2003, p. 263)

O autor afirma ainda que os gêneros de caráter complexo são os que “(...) no
processo de sua formação incorporam e reelaboram diversos gêneros primários
(simples)” (BAKHTIN, [1974] 2003, p. 263). Assim, sob esses fundamentos
bakhtinianos, nota-se que o gênero discursivo estudado nesta pesquisa ― redação
do Enem ― está no nível secundário, visto que se encaixa como culturalmente mais
complexo e predominantemente escrito.
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Ao se produzir um gênero complexo, são necessárias estratégias de escolha
igualmente mais complexas, para que ele corresponda aos objetivos da interação.
Com isso, no intento de alcançar esses objetivos, muitos teóricos buscaram, a partir
dos elementos constitutivos bakhtinianos, categorizar o gênero para analisá-lo em
diferentes pesquisas.
Para Marcuschi (2008, p. 84), é “(...) entre o discurso e o texto que está o
gênero”, o qual é concebido como “(...) modelos correspondentes a formas sociais
reconhecíveis nas situações de comunicação em que ocorrem. Sua estabilidade é
relativa ao momento histórico-social em que surge e circula”. Com esta afirmação,
Marcuschi corrobora a teoria de Bakhtin, ao reforçar a ideia de que o gênero se
formula a partir das construções entre o social e a linguagem.
Na aplicação da teoria bakhtiniana, Wachowicz (2010, p. 26) propõe que “(...)
gênero é um conceito que vem da abordagem discursiva”, sendo, sobretudo, um
instrumento de interação social. Assim, para a autora “(...) a comunicação humana
não pode ser concebida simplesmente como manifestação e decodificação de
informação” (id., p. 28), porque ocorre de forma dialógica.
Ao nos atermos ao conceito gênero discursivo enquanto instrumento social, fazse importante ressaltar que, embora os autores discutidos até aqui muitas vezes
trabalhem com áreas do saber distintas, eles se aproximam no que se refere à análise
social do conhecimento. É na relação entre linguagem e tecnologia ― e, aqui também,
cognição ― que buscamos estabelecer, neste momento, a ligação entre gênero e
tecnologia. Assim sendo, ao trabalhar com os gêneros complexos visualizamos sua
pluralidade, posto que abrangem uma maior variedade de assunto, enunciação e
discurso.
Bakhtin, ao estudar sobre os gêneros do discurso, busca compreender a
natureza do enunciado, visto que, para ele, o “(...) enunciado é um núcleo
problemático de importância excepcional” (BAKHTIN, [1974] 2003, p. 265). Para fazer
essa análise, o autor trabalha inicialmente com a estilística (estilo), pois para ele “(...)
todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e as formas típicas de
enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso” (id.). Por ser individual, na maior parte
das vezes, o estilo reflete a individualidade do locutor, o projeto de dizer, e é nessa
individualidade ― adquirida histórica e socialmente ― que está centrada a análise
dos textos do Enem.
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Para compreender o gênero como um todo, não se pode deixar de abordar que
quando se constrói um determinado gênero, ao mesmo tempo, estão sendo
construídos “(...) determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e
composicionais relativamente estáveis” (BAKHTIN, [1974] 2003, p. 266). Em outras
palavras: o gênero não deve ser dissociado do tema, estilo e composição.
Assume-se, nesta análise, que a redação do Enem se configura como um
gênero, haja vista que possui critérios de desenvolvimento próprios que culminam em
um determinado fim. Nesse tipo de discurso, o conteúdo temático é identificado por
meio das escolhas que o locutor faz, enquanto sujeito social, para relacionar todas as
informações que adquiriu, em determinadas condições de produção, de forma
sistemática e significativa, para uma construção enunciativa que possui um fim
particular.
Nesse caso específico, o locutor sabe qual será a situação de produção ― ou
seja, um dia específico no ano ― na qual seus conhecimentos serão testados. O
sujeito sabe quais são seus interlocutores ― neste caso, os corretores das redações,
pessoas geralmente formadas na área de Letras, com vasta experiência e formação
para a correção desse tipo de texto.
Para tanto, o sujeito que busca concretizar a prova do Enem com êxito e
conquistar a nota desejada precisa entender que se trata de um ambiente de escrita
específico, e, portanto, que deve procurar se inteirar dos acontecimentos no mundo,
bem como relacioná-los a pesquisas de diferentes teóricos que possam contribuir na
construção de um texto específico. Dessa forma, pode-se inferir, então, que “(...) tema
é o conjunto de informações trazidas pelos interlocutores em determinadas situações
com vistas à construção textual” (WACHOWICZ, 2010, p. 37).
O estilo, por estar indissoluvelmente ligado ao enunciado e suas formas típicas
(BAKHTIN, [1974] 2003), se configura nesse tipo de texto por meio da organização
das ideais, da construção da argumentação, da disposição dos parágrafos que
precisam estar conectados uns aos outros, da elaboração de uma proposta de
intervenção coerente com o que se exige, das referências relacionadas, e do uso da
norma-padrão exigida; a esfera do programa Enem delimita o estilo da produção
textual.
A construção composicional da redação do Enem se dá por meio de seu
sistema de atuação discursivo próprio; ou seja: a estruturação desse texto já está
posta, e há um modelo organizacional do texto que remonta sua composição, pois
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possui estruturas relativamente estáveis. Logo, se trata de uma experiência da
linguagem única e estruturada.
Nessa situação, se um participante do Enem não trabalha nos limites da
composição (seguindo uma abordagem coesa e coerente do tema, o uso da
linguagem formal, a articulação e o desenvolvimento de argumentos e a proposta de
intervenção),

ele

não

atinge

o

propósito

dessa

produção

textual,

e,

consequentemente, não consegue a nota almejada.
Esses elementos, então, constroem o gênero, o qual, por todos esses passos
discursivos, pode ser considerado uma tecnologia cognitiva, pois toda vez que é
produzido, é feito com um propósito, mobilizando diferentes recursos intelectuais/
cognitivos. Portanto, para alcançar esse propósito, o sujeito se utiliza dessa tecnologia
que é o gênero discursivo.
De outra forma: se todo enunciado é um elo em uma cadeia responsiva de
enunciados (BAKHTIN, [1974] 2003), então os gêneros discursivos viabilizam a
transformação do modo de responsividade do interlocutor. É nesse sentido que a
tecnologia se coloca como um instrumento que envolve enunciados de diferentes
momentos no espaço ou tempo, tornando hermética a relação com as diferentes
esferas humanas.
Ao considerarmos tecnologia como a razão do saber-fazer para chegar a um
determinado propósito, compreendemos que, além de tudo, a tecnologia não é neutra,
pois reflete os valores da sociedade (VERASZTO et al., 2008). Nessa seara, ao
construir uma redação para o Enem, o sujeito está trabalhando com a tecnologia.
Portanto, assume-se aqui que o gênero pode ser considerado como tecnologia, visto
que ele é utilizado como uma ferramenta para alcançar o propósito de posicionar-se
no mundo por meio linguístico.

2.4.2 Redações do Enem

O gênero textual redação do Enem tem sua abordagem inicial na escola, e,
posteriormente, no vestibular e no Enem. Por isso, trata-se de textos desenvolvidos
primeiramente no envolvimento entre aluno-professor, e depois aluno-banca.
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Pode-se dizer que há um público-alvo a quem se dirigem os textos; ou seja,
existe uma interação entre produtor e receptor. Para Pilar (2002, p. 171) “(...) a
redação do vestibular pode ser estudada como um aspecto da linguagem, uma prática
social, manifestação decorrente dos desejos ou necessidades que os indivíduos têm
de conquistar novos espaços na sociedade”. Dessa maneira, o indivíduo que procura
construir um texto com determinado grau de excelência demonstra sua busca por
conquistar seus espaços. No texto o candidato constrói sua argumentação em prol de
um objetivo específico, buscando o convencimento de seu público-alvo por meio da
linguagem.
Os gêneros trabalhados na escola são de diferentes tipos, mas os mais
intensamente abordados no ensino médio são aqueles nos quais o aluno necessita
utilizar de forma coerente e coesa sua argumentação. Nesse tipo de texto, é
necessário

abordar

informações

de

diferentes

teorias

e

se

posicionar

argumentativamente, revelando, por fim, uma proposta de intervenção possível no
mundo real.
Assim sendo, o aluno precisa desenvolver diversas técnicas para construir um
bom texto, no intento de dominar as diferentes competências exigidas em um texto
dissertativo-argumentativo. Para isso, o estudante precisa mobilizar a linguagem a seu
favor no momento da construção do texto. Nesse sentido, Perelmam e OlbrechtsTyteca (2005, p. 150) afirmam que "(...) a linguagem não é somente meio de
comunicação, é também instrumento de ação sobre as mentes, meio de persuasão”.
É nesse processo de uso da linguagem na escrita que o indivíduo precisa mobilizar
as informações, de modo a desenvolver suas propostas argumentativas.
Ao tratarmos do texto do Enem, faz-se importante retomar as tipologias nos
gêneros. A partir dos estudos bakhtinianos, Corrêa e Garcez (2017) trabalham com
as tipologias que compõem um gênero; tais tipologias ocorrem de forma prototípica
dentro deles. Como citado anteriormente, os gêneros são variados, mas as tipologias
nos gêneros são restritas, pois há características específicas que cada gênero carrega
em seu meio discursivo; em outras palavras, cada comunidade discursiva faz uso de
diferentes recursos para expor suas intenções.
Dessa forma, ao abordar o tipo dissertativo, tem-se a possibilidade de entendêlo como “(...) a simples exposição de ideias, de informações, de definições e de
conceitos” (CORRÊA e GARCEZ, 2017, p. 54). Ou seja: solicita-se apenas que o
sujeito disserte sobre algo. Entretanto, ao se acrescentar a sequência argumentativa
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(ADAM, 2001) ao gênero, surgem novos propósitos comunicativos, como
exemplificado na citação a seguir:

O tipo dissertativo pode tender também à argumentação (tipo dissertativoargumentativo) quando as ideias são organizadas no sentido de persuadir o
leitor, de convencê-lo. Os enunciados (argumentos) atribuem qualidades e
informações em relação ao objeto ou fenômeno de que se fala para reforçar
uma posição, um ponto de vista. Os argumentos podem ser exemplos,
qualidades, depoimentos, citações, fatos, evidências, pequenas narrativas,
dados estatísticos, entre outros recursos de convencimento. (CORRÊA;
GARCEZ, 2017, p. 54)

Assim, o tipo dissertativo, aliado à sequência argumentativa, caracteriza uma
“(...) estrutura relativamente cristalizada” (WACHOWICZ, 2010, p. 96), que é o tipo de
texto redação do Enem com o qual estamos trabalhando aqui. A sequência
argumentativa, dessa forma, pode ser analisada devido à evolução dos estudos sobre
a argumentação.
Desta maneira, entende-se que, para se construir o gênero redação do Enem,
são necessárias determinadas habilidades para atingir um propósito comunicativo,
visto que:
Geralmente há um tipo textual predominante que contribui para permitir que
o texto seja classificado como exemplar de um determinado gênero. Para
produzir cada tipo de texto e cada gênero, algumas habilidades específicas
de linguagem são necessárias, e muitas delas se desenvolvem durante o
período de escolarização por meio de atividades de leitura, de análise e de
produção de textos. (CORRÊA; GARCEZ, 2017, p.55)

Como afirmam Corrêa e Garcez (2017), muitas dessas habilidades de escrita
são adquiridas na prática da produção textual, por meio de leitura e verificação de
textos nota mil ― no caso do Enem, por exemplo.
A produção de texto no Enem exige diferentes competências (QUADRO 1), e
faz parte de um exame que tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes
nos anos escolares finais, sendo, atualmente, também critério para entrada em muitas
universidades.
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Quadro 2 - Competências avaliadas na redação do Enem
Competência

Objetivo

Para nota máxima (200 pontos)

Demonstra excelente domínio da
modalidade escrita formal da língua
portuguesa e de escolha de registro.
Demonstrar domínio da modalidade
1
Desvios gramaticais ou de convenções
escrita formal da língua portuguesa.
da escrita serão aceitos somente como
excepcionalidade
e
quando
não
caracterizarem reincidência.
Compreender a proposta de redação e Desenvolve o tema por meio de
aplicar conceitos das várias áreas de argumentação consistente, a partir de
2
conhecimento para desenvolver o tema, um repertório sociocultural produtivo, e
dentro dos limites estruturais do texto apresenta excelente domínio do texto
dissertativo-argumentativo em prosa.
dissertativo-argumentativo.
Selecionar, relacionar, organizar e Apresenta informações, fatos e opiniões
interpretar informações, fatos, opiniões relacionados ao tema proposto, de forma
3
e argumentos em defesa de um ponto consistente e organizada, configurando
de vista.
autoria, em defesa de um ponto de vista.
Demonstrar
conhecimento
dos Articula bem as partes do texto e
4
mecanismos linguísticos necessários apresenta repertório diversificado de
para a construção da argumentação.
recursos coesivos
Elabora muito bem proposta de
Elaborar proposta de intervenção para o
intervenção, detalhada, relacionada ao
5
problema abordado, respeitando os
tema e articulada à discussão
direitos humanos.
desenvolvida no texto.
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De forma geral, o intento do texto produzido é demonstrar argumentos em torno
de um ponto de vista; para tanto, o sujeito precisa mobilizar suas habilidades para
produzir um texto bem construído. Nesse sentido, espera-se que o sujeito tenha
adquirido, durante o processo escolar, o domínio gramatical, podendo discernir a
linguagem formal da informal ao produzir um texto.
Todavia, essa é apenas a primeira das cinco competências exigidas na redação
do Enem. A segunda competência aborda a noção de compreensão da proposta e a
mobilização de diferentes esferas do conhecimento para o desenvolvimento do texto.
Na competência três, lembramos da teoria dascaliana, na qual o sujeito, ao selecionar,
relacionar, organizar e interpretar informações, em defesa de um ponto de vista, está
movimentando seus recursos cognitivos em prol da defesa de um determinado ponto
de vista dentro dessa tecnologia a qual chamamos de gênero.
A quarta competência visa a demonstração do conhecimento de meios
linguísticos necessários à construção da argumentação; dentre esses meios, o uso
dos adjetivos, bem como dos modalizadores na produção. A quinta e última
competência engloba os argumentos elaborados na proposta de intervenção para o
problema que permeia o texto, de forma geral.
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As competências estabelecidas nas categorias do Enem, portanto, exigem do
estudante a mobilização de diferentes áreas do conhecimento para organizar o texto
e demonstrar sua argumentatividade e seus meios de persuasão. Nesse sentido, nas
diversas formas de se trabalhar com um texto que exige a argumentação do autor, se
encaixa a possibilidade de, por meio de uma carga modal, construir técnicas
argumentativas.
Essa construção se dá por meio da escolha de determinadas categorias
linguísticas. Dentro dessas categorias encontra-se a modalização, um recurso que
consideramos, na presente pesquisa, como uma operação do sujeito em favor do
discurso. Assim, ao se posicionar de diferentes maneiras, na produção do texto
dissertativo-argumentativo, o sujeito modaliza; ao usar, por exemplo, determinado
adjetivo, ele está modalizando em prol do discurso. Essa estratégia é fundamental
para a nossa pesquisa, pois verificamos, no uso da modalidade adjetival, quais
aspectos argumentativos os adjetivos trazem ao texto.
De modo sucinto, poderíamos dizer que o uso dessas marcas composicionais
no gênero redação do Enem está sempre em torno de um propósito cognitivo:
dissertar-argumentar. Logo, o adjetivo se configura como um recurso da língua que é
usado como ferramenta na composição do gênero em questão.
É isso, basicamente, que pretendemos verificar, descrevendo os casos em que
esse elemento linguístico se mostra com um objetivo específico ainda mais específico:
modalizar.
Para isso, contamos com o auxílio do Tropes, um software que permite
identificar as ocorrências de adjetivos em textos estilo Enem. A ferramenta é mais bem
apresentada na seção 5.2, da Metodologia.

2.5

SÍNTESE DO CAPÍTULO

Este capítulo tratou sobre a relação entre linguagem e tecnologia, e seu uso na
produção de gêneros textuais/discursivos em redações do Enem. Primeiramente,
tratamos da linguagem e da tecnologia como recursos da língua. Num segundo
momento, debatemos acerca da linguagem enquanto tecnologia cognitiva sob o
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prisma da teoria de Dascal, e, após isso, verificamos a relação entre gênero e
tecnologia.
Enfocamos também a redação do Enem, suas características, e a forma de
mobilização da argumentação nesse tipo de texto. Para tanto, discutimos como a
teoria de Dascal nos auxilia a olhar para o gênero como uma ferramenta cognitiva,
bem como a modalização como um recurso.
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3

MODO, MODALIDADE E MODALIZAÇÃO

A multiplicidade de mundos permite tratar os modais como quantificadores
sobre esses mundos possíveis, alguns mais próximos, outros mais distantes
do mundo real. (GOMES; MENDES, 2018, p.136-137)

Neste capítulo, discutimos as noções de modalidade, modalização e modo.
Inicialmente, fazemos uma abordagem do modo e de seu processo de
desenvolvimento gramatical, e a relação deste com a modalidade e a modalização. A
partir disso, propomos algumas considerações sobre os termos, a fim de estabelecer
critérios de análise com relação aos adjetivos.
A exploração da temática modo, modalidade e modalização faz ainda com que
muitos autores acabem utilizando-os como sinônimos. Dessa forma, é importante
tecer certas considerações sobre esses aspectos, a fim de evidenciar que cada um
tem seu sentido próprio.

3.1

MODO

Para Ilari e Basso (2008, p. 314), o modo “(...) é a continuação da palavra
modus, que, em latim, era dotada de vários sentidos”, tais como medida certa, medida
no sentido de modulação, maneira de fazer, etc. Para esses autores, os estudiosos
da gramática utilizaram a palavra modus para demonstrar aquilo que se altera nas
sentenças. Tal conceito se opõe ao dictum, terminologicamente considerado como o
conteúdo proposicional que não se altera dentro da sentença. Para ilustrar a
referenciação a esses conceitos tomamos como exemplo as seguintes frases:
(1)

Faça isso!

Modo imperativo

(2)

Eu não faria isso!

Modo subjuntivo

(3)

Eu faço isso.

Modo indicativo

Em (1), (2) e (3) temos o verbo fazer sendo modalizado em três diferentes
formas. De maneira geral, pode-se verificar nas sentenças que, quando a intenção é
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ordenar algo, o verbo é usado no modo imperativo; quando há a ideia de incerteza,
no modo subjuntivo; e, quando se expressa certeza, no modo indicativo. Nesse caso,
temos o modus representado pelas três categorias acima indicadas, e o dictum
representado pela ideia de alguém fazer alguma coisa, sendo possível perceber,
nesse quesito, o conteúdo que não se altera nas sentenças abordadas.
O modo apresenta, no português brasileiro, três categorias básicas: o
indicativo, o subjuntivo e o imperativo, e cada um deles representa uma ideia singular.
Segundo Ilari e Basso (2008), o modo indicativo permite falar de mundos reais, o modo
subjuntivo indica fatos considerados não-reais, e o modo imperativo dá a ideia de
ordem6. Essas categorias, segundo os autores, apontam em três direções:

1) Os modos distinguem ações (como ordenar e informar); 2) Os modos nos
ajudam a administrar a distinção entre o real o e irreal; 3) Os modos aparecem
como parte de certos automatismos sintáticos (ligados, no caso do subjuntivo,
à presença de certos verbos regentes ou de certas conjunções). (ILARI e
BASSO, 2008, p. 315)

As direções sob as quais o modo se coloca denotam que, para além de ser
compreendido dentro da morfossintaxe, essa categoria também pode ser analisada
semanticamente, devido ao fato de que “(...) os diferentes modos possuem diferentes
traços modais”, e, por isso, é possível considerar que o modo “(...) é a marca de que
a sentença está em um tipo de ambiente modal” (GOMES; MENDES, 2018, p. 135).
Para analisar a modalidade, é preciso reconhecer que as categorias dos modos
verbais estão presentes nas sentenças, pois tais categorias representam
determinados ambientes modais. Ao distinguir ações e auxiliar na administração da
distinção entre o real e o irreal, ou aparecer como parte de determinadas análises
sintáticas, a categoria modal abre um leque de opções de investigação que só a
gramática não dá conta de verificar.
Por esse motivo recorre-se à semântica da modalização, visto que, a partir dela,
torna-se possível organizar as diferentes frentes linguísticas. No caso desta pesquisa,
compreende-se que, enquanto o modo é expresso por meio da gramática e se
identifica em categorias como indicativo, imperativo e subjuntivo, a modalidade aponta
para diferentes direções, como a de distinguir ações, auxiliar a administrar a distinção

A distinção de modo pela relação realis/irrealisré discutida por diferentes autores. Como esse não é
nosso foco, sugerimos Farkas (1992) e Quer (2009) para uma leitura sobre o tópico.
6
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entre o real e o irreal, e indicar o comprometimento do locutor com o conteúdo
proferido.

3.2

MODALIDADE E MODALIZAÇÃO

Enquanto o modo, como dissemos, possui carga semântica, e se manifesta
morfossintaticamente, a modalização e a modalidade são diferentes. A primeira está
diretamente voltada para a atitude do falante quanto ao conteúdo de determinada
proposição, estando ligada à expressão de necessidade e possibilidade.
Por sua vez, a modalidade abrangendo os modalizadores de forma geral, pode
ser vinculado com a percepção do valor de verdade.
As duas noções são representadas por meio de elementos linguísticos,
modalizadores e modais, que são retratados nas sentenças por diferentes classes
gramaticais, tais como verbos, advérbios e adjetivos. Vejamos os exemplos a seguir.
(4)

Pode ser que Pedro cozinhe domingo.

(5)

Pedro possivelmente cozinhará amanhã.

(6)

É possível que Pedro cozinhe amanhã.

Em (4), o verbo poder apresenta a noção da possibilidade de que, em uma situação
hipotética, Pedro mora em uma república e nesse local há rodízio de moradores que
cozinham no final de semana. Assim sendo, um de seus colegas de moradia sabe que
Pedro está escalado para cozinhar no sábado ou no domingo. Esse colega sabe
também que Pedro agendou um compromisso para o sábado, por isso infere que há
a possibilidade de Pedro cozinhar no domingo.
De modo similar, em (5), o advérbio possivelmente indica que há uma maior
probabilidade de Pedro cozinhar no dia posterior, pois, em uma situação em que Pedro
cozinha todos os sábados, e o dia de amanhã será sábado, então, possivelmente, ele
cozinhará amanhã. Em (6), por conta da expressão é possível, a proposição
representa a noção de possibilidade de que Pedro venha a cozinhar no dia seguinte.
Dessa forma, se não ocorrer nenhum imprevisto, e se Pedro tiver todas as ferramentas
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para cozinhar no sábado, então é possível que ele venha a cozinhar no dia que se
segue.
Esses exemplos nos mostram que a modalidade é materializada na sentença
por meio dos modalizadores, os quais, por sua vez, possibilitam a análise de diferentes
situações por intermédio dos mundos possíveis (ver discussão na seção 3.2.2).
Na compilação que Saeed faz sobre modalidade, ele menciona que “(...)
modalidade é um termo abrangente que possibilita ao falante expressar diferentes
graus de comprometimento ou crença em uma proposição”. (SAEED, 2003, p. 135).
O termo proposição tem sua base nos estudos Aristotélicos iniciados em lógica:
“Aristóteles foi o primeiro a relacionar a modalidade com o valor de verdade das
proposições” (MARQUES; OLIVEIRA, 2016, p. 414).
Como o objeto da lógica é o silogismo (conclusão deduzida de premissas), por
meio dele utilizam-se proposições para verificar o valor de verdade ou falsidade de
uma asserção. Dessa maneira, uma proposição equivale a uma frase declarativa, uma
constatação ou não de um fato, sob a qual a modalidade é utilizada com mais ou
menos força.
Para Saeed (2003), os sistemas de modalidade permitem aos falantes moldar
as asserções propostas; isso quer dizer que, ao utilizar um modalizador, o falante
pode demonstrar um sinal de comprometimento mais forte ou mais fraco com relação
ao que está sendo asseverado. A esses sinais de comprometimento atribuímos o
nome de Força Modal.
A Força Modal, como veremos mais adiante (seção 3.2.2), é dada pelo item
lexical ― ou, em outras palavras, a condição do falante de informar a graduação maior
ou menor entre o possível e o necessário marcado pela presença dos modais. Os
itens lexicais em destaque nos exemplos (7) e (8) são o que consideramos
modalizadores/modais.
(7)

João pode sair de casa à noite.

(8)

João tem que sair de casa à noite.

Em (7), o modal poder nos remete à seguinte situação: há um mundo no qual João
quer sair à noite, tem vontade e tem dinheiro; portanto, ele pode sair. Agora, no mundo
em que João quer sair à noite, mas não tem dinheiro para sair, ele ainda pode sair,
mas a condição de estar sem dinheiro pode levá-lo a refletir se realmente vale a pena
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sair; ou seja, ele pode ou não vir a sair à noite. Assim, a sentença em (7) se abre para
diferentes interpretações, por isso, em uma escala modal, ela seria considerada fraca,
pois há diferentes possibilidades de interpretar a situação, devido ao fato de o modal
em destaque estar no universo das possibilidades.
Já na sentença (8), temos o modal ter que, representando a ideia de uma
determinada necessidade de João sair de casa à noite. Em uma situação em que João
trabalha como porteiro e sua escala de trabalho é noturna, iniciando às 20h e
encerrando às 8h da manhã, e num universo em que as pessoas têm deveres a
cumprir (e se não cumprem são despedidas), então João tem que sair à noite para
cumprir suas obrigações. Nota-se, nessa sentença, que não há outra possibilidade
senão João ter que sair de casa à noite para ir trabalhar. Nesse exemplo, a
modalidade da sentença é considerada forte, pois o modal não abre possibilidades de
interpretação, estando no universo da necessidade.
Assim, quando o modal poder é utilizado, percebe-se um sinal mais fraco com
relação à condição que o falante teve de informar sobre a verdade da proposição João
sair à noite, devido ao fato de se abrirem possibilidades de interpretação, e o modal
ter que denotou um sinal mais forte porque, estando no universo daquilo que é
necessário, mobiliza uma determinada obrigatoriedade.
Os exemplos acima discutidos demonstram como a modalidade ocorre com a
utilização de verbos modais. Na seleção de Saeed (2003), os verbos auxiliares, os
quais ele descreve como verbos modais, são utilizados como estratégias modais.
Segundo o autor, há diversas estratégias linguísticas que podem ser utilizadas para
moldar as asserções. Dentre elas está o uso de adjetivos ou advérbios modais antes
de ser expressa a sentença principal; por exemplo em: é provável que, é possível que,
é certo que, provavelmente, certamente.
Mais adiante (seção 3.3), levamos em conta essa informação, a fim de traçar
um paralelo entre os adjetivos e sua função no texto. Há também a possibilidade de
utilizar verbos que descrevem a extensão da crença do falante em determinada
proposição ― o que Saeed (2003) apresenta como atitude proposicional ―, como em:
Eu sei que, eu acredito que, etc. Em meio às diferentes possibilidades, Saeed (2003)
recorre aos verbos modais para explicar as demais funções que essas e outras
categorias gramaticais exercem dentro da modalidade semântica.
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3.2.1 A noção de possibilidade e necessidade

A temática da modalidade, na perspectiva dos teóricos Ilari e Basso (2008), é
abordada, de forma geral, sob dois panoramas: por meio da possibilidade e da
necessidade. Segundo eles,

A teoria lógica das modalidades interessa-se, entre outras coisas, por
distinguir, no grande conjunto das sentenças que são verdadeiras no mundo
em que vivemos, aquelas que o são de maneira apenas contingente (por
exemplo, A prefeitura de Boituva tem nove vereadores) daquelas que o são
de maneira necessária (por exemplo, Nove é igual a nove). (ILARI; BASSO,
2008, p. 315)

Nota-se que os autores abordam a modalidade buscando distingui-la entre
contingente e necessária. Isso nos mostra que, para eles, a modalidade de forma
contingente (9) pode ser entendida como aquela que pode ou não ocorrer; já a
necessária (10) é aquela que deve ocorrer.
(9)

João pode organizar o artigo domingo.

(10)

João precisa terminar o artigo domingo.

Quando a sentença é tida como contingente, como em (9), em um mundo em
que João é uma pessoa que trabalha e estuda durante a semana, trabalha de segunda
à sábado, manhã e tarde, estuda à noite, e tem um artigo da faculdade para fazer, ele
escolhe o domingo para organizar seus deveres. Portanto, no domingo, se ele tiver
um tempo livre, então, ele pode organizar o artigo. Agora, em um mundo em que a
rotina dele é a mesma citada, quando chega o domingo, único dia da semana que ele
tem para realizar diversas tarefas ou descansar, e ele prefere deixar de fazer o artigo
para aproveitar o dia de folga, ele pode não conseguir organizar o artigo. Nesse caso,
nota-se que o modal poder abrange mais de um universo, e possibilita mais de uma
interpretação para a proposição; por isso, na perspectiva de Ilari e Basso (2008), (9)
é uma sentença tida como contingente.
Quando a sentença é analisada pelo viés da necessidade, como em (10), com
o modal precisar, em um mundo no qual há prazos de entrega de artigos e João tinha
três datas acordadas, porém não conseguiu cumprir as duas primeiras datas, e a não
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entrega do artigo na data limite acarretará na sua reprovação no curso, João precisa,
então, finalizar o artigo na data para evitar a reprovação ― e, consequentemente, o
desperdício do dinheiro que investiu no curso. Dessa forma, a proposição é tida como
necessária, porque não se abrem alternativas para João: terminar o artigo domingo é
algo que, em todos os mundos possíveis, deve ser realizado.
No caso dos exemplos, têm-se dois verbos representando a modalidade por
meio da possibilidade e da necessidade, respectivamente, tornando possível verificar
que a modalização se manifesta com mais ou menos força nas diferentes sentenças.
Para Ilari e Basso (2008, p. 320),

(...) ao modalizar, o falante considera um determinado estado de coisas,
geralmente real, à luz de alternativas que têm seus limites fixados a partir de
um fundo de conhecimentos, valores ou obrigações que se consideram
estabelecidos e compartilhados entre o falante e seu interlocutor, num
determinado momento.

O conceito de modalidade, para os autores, abrange os diferentes mundos, sob
os quais se constroem discursos onde o possível ou o necessário se fazem presentes.
Para eles “(...) modalizar é uma forma de evocar e reafirmar esses limites, e isso
explica, ao menos em parte, a forte repercussão que a modalização tem nas relações
interpessoais” (ILARI; BASSO, 2008, p. 320).
Gomes e Mendes (2008, p. 135) afirmam que um dos significados da
modalidade “(...) é aquilo que expressa a atitude do falante quanto ao conteúdo da
proposição, sem que haja interferência nesse conteúdo”. Entretanto, as autoras
refutam essa afirmação e asseguram que “(...) a semântica formal não entende a
modalidade apenas como uma avaliação do falante sobre o conteúdo proposicional,
mas como uma categoria linguística ligada à expressão da possibilidade e da
necessidade” (id.). Essa afirmação nos leva à abordagem da teoria dos mundos
possíveis (conceito inicialmente desenvolvido por Lewis, ([1973] 2001), visto que essa
teoria aborda o modo como as coisas são, ou como devem ou podem vir a ser.
Dessa forma, o trabalho com os mundos possíveis contribui com a noção de
que “(...) sentenças modalizadas dizem algo sobre o estado de coisas que poderia ou
deveria existir” (GOMES; MENDES, 2018, p. 135-136). Ilari e Basso (2008, p. 318)
corroboram com essa afirmação ao considerar que a modalização é “(...) a
consideração simultânea de vários mundos possíveis”. Para esses autores, a
modalidade possui três características: a alética, a deôntica e a epistêmica. A primeira
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trata da “possibilidade e da necessidade lógica” (ILARI; BASSO, p.318), como em (11
e 12).
(11)

O ser humano é um mamífero.

Sabe-se que o ser humano é necessariamente um mamífero, devido à diversos
estudos científicos que comprovam a veracidade da afirmação. Portanto, em (11), tem
-se uma modalidade alética, ou seja, que trata da necessidade lógica. Já em (12), o
caso é um pouco diferente:
(12)

O dia pode estar ensolarado na praia hoje.

Em (12), pode-se inferir que há a possibilidade de, neste dia, a praia estar com sol.
Em um mundo no qual a previsão climática é positiva para dias quentes e ensolarados
devido às diversas circunstâncias climáticas presentes na região onde o falante vive,
e este acompanha a previsão do tempo diariamente, então esta é uma possibilidade
lógica.
A segunda característica modal abordada pelos autores é a deôntica, entendida
como aquela que trata de “permissões e obrigações” como no exemplo (10); o fato de
João precisar terminar o artigo mostra que ele tem uma obrigação a cumprir, por isso
o modal precisar demonstra que a sentença modalizada é deôntica.
A terceira característica modal que Ilari e Basso mencionam é a epistêmica,
aquela que abrange as “opiniões e crenças” do falante, como no exemplo a seguir,
dado pelos autores: “(...) a vida dos indígenas brasileiros, antes da chegada dos
portugueses, só podia ser muito feliz” (ILARI; BASSO, 2008, p.319).
Neste relato, tem-se a opinião de um falante sobre os fatos ocorridos na história
do país, e, consequentemente na vida de sua população nativa; devido a isso, tal
falante acredita que a vida nativa era muito feliz antes, em comparação com os dias
atuais. Portanto, essa é uma sentença considerada epistêmica, haja vista que
demonstra a opinião do falante.
Muitos autores trabalham com diferentes tipos de modalidade, e, em sua
maioria, além das demais categorias, todos estudam os tipos epistêmico e deôntico.
Saeed (2003), por exemplo, é um dos autores que, ao trabalhar com a introdução à
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semântica, considera as modalidades epistêmicas e deônticas como aquelas que
demonstram o julgamento do falante com relação às proposições.
A pesquisa realizada até aqui nos mostra que essas duas classes de
modalidade prevalecem. Portanto, é por intermédio de tais eixos modalizadores que
a noção de mundos possíveis é abordada. Uma vez que os dois tipos anteriores são
considerados como a base para todos os outros tipos, encontramos nesses eixos a
extensão da verificação entre o possível e o necessário.
A partir do que foi dito até aqui, entendemos, neste trabalho, que a modalidade
é um conceito amplo ― e, portanto, ainda abstrato ―, que está voltado para o
processo linguístico a nível textual, e a modalização, bem como o modo, são aqueles
que materializam a modalidade através da necessidade e/ou possibilidade como um
recurso retórico. Essa materialização nas sentenças modais por intermédio dos
mundos possíveis é analisada na sequência.

3.2.2 A noção de mundos possíveis: força modal, base modal e fonte de
ordenação

Kratzer ([1981] 2012), ao abordar o tema da modalidade, lista diferentes tipos,
como a epistêmica, a deôntica, a teleológica, a bulética, a circunstancial e a
estereotípica. De forma ampla, para Kratzer, a modalidade epistêmica abrange aquilo
que é do conhecimento do falante; a deôntica está relacionada às regras postas no
mundo real; a teleológica está voltada para os objetivos estabelecidos no mundo real;
a bulética abrange os desejos; a circunstancial remete às circunstancias presentes no
mundo real; e a estereotípica, por fim, envolve as expectativas relacionadas ao mundo
real. Para dar conta desses tipos, a autora propõe que a modalidade seja analisada a
partir da noção de mundos possíveis.
Além disso, em sua proposta, Kratzer, menciona que as sentenças
modalizadas possuem força modal, base modal e fonte de ordenação. Sumariamente,
a força modal, para Kratzer, é dada por um item lexical que remete à possibilidade ou
necessidade; a base modal e a fonte de ordenação podem ser identificadas por meio
do contexto.
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Mediante esses aspectos é que se opera através dos mundos possíveis. Esse
conceito é utilizado na linguística com o intuito de demonstrar que existem diferentes
situações, por meio das quais as análises das sentenças podem ser aprofundadas.
Tal teoria é assumida por diversos autores; dentre eles, Ilari e Basso (2008), os quais
abordam também a modalidade da sentença sob o horizonte dos mundos possíveis,
no qual “(...) uma sentença é necessariamente verdadeira quando é verdadeira em
todos os mundos possíveis; é contingentemente verdadeira quando sua verdade se
altera conforme o mundo que consideramos” (ILARI; BASSO, 2008, p. 315). Assim,
uma maneira de verificar os modais em determinadas categorias é assentir que
existam outros mundos que não o presente.
Para Gomes e Mendes (2018, p. 136), “(...) alguns [mundos possíveis] são mais
próximos do real: tudo é idêntico ao real, mas, em vez de fazer sol, hoje está
chovendo. (...) O limite é a sua imaginação”. Esta afirmação demonstra que os
horizontes presumidos em determinadas sentenças são validados por intermédio dos
mundos possíveis. Na mesma direção, Ilari e Basso (2008, p. 317) sustentam que “(...)
passar do mundo real a mundos fictícios é tipicamente um modo de avaliar a força de
nossas asserções e de procurar formas de coerência que nos permitem interagir de
maneira mais eficaz com nossos interlocutores”.
Para encontrarmos a força modal, precisamos olhar para os modais, pois, com
a contribuição deles, a modalidade se materializa na sentença. Segundo Gomes e
Mendes (2018), os modais são considerados quantificadores sobre os mundos
possíveis; isso significa que são a representação daquilo que é considerado
existencial e universal.
A quantificação existencial é aquela que ocorre por meio da possibilidade; isto
é, em pelo menos um mundo possível determinada situação pode ocorrer. A universal
é aquela que ocorre por meio da necessidade; ou seja, em todos os mundos possíveis
é necessário que determinada situação ocorra. Nesse sentido, há uma relação similar
àquela estabelecida entre contingente (existencial) e necessário (universal).
Para exemplificar a força modal, vejamos as seguintes sentenças:
(13)

Pode ser que Pedro saia de carro.

(14)

Pedro deve sair de carro.

(15)

Pedro tem que sair de carro.
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Em (13) temos a possibilidade de Pedro sair de carro marcada pelo modal pode. Ele
pode ter habilitação e pode ter aprendido a dirigir, mas isso não quer dizer que ele de
fato utilizará o carro para sair. Ele pode, por exemplo, desejar ir a uma festa na qual
irá ingerir bebidas alcoólicas, e não quer correr o risco de sofrer um acidente dirigindo
ou ser pego em uma blitz policial, e, por isso, irá de carona com amigos. Ou seja: em
pelo menos um mundo ele pode sair de carro, mas isso não quer dizer que ele irá. Por
isso o modal de possibilidade opera com a quantificação existencial.
Em (14) Pedro precisa buscar as roupas na lavanderia, e neste dia chove muito
onde ele mora; para que não volte com as roupas molhadas para casa, desperdiçando
o dinheiro da lavagem, entende-se que ele deve ir de carro para evitar transtornos.
Contudo, a lavanderia pode ser no fim da rua, e ele pode ir buscar as roupas com um
guarda-chuva grande, chegando a tempo de evitar molhá-las. Portanto, o modal deve,
nesse caso, realiza uma operação similar à do quantificador existencial em (13), pois
em pelo menos um mundo ele deve sair de carro para buscar as roupas, mas isso não
infere que ele realmente utilizará esse meio para buscá-las. Nota-se que a força modal
nos dois casos não é tão forte, pois ela possibilita que sejam feitas inferências nas
proposições.
Agora analisemos a situação em (15): Pedro está há meses desempregado,
com dificuldades de encontrar um emprego, e, por ter aluguel para pagar e ter que se
sustentar, resolve se tornar motorista de aplicativo, pois, mesmo sem ter seus direitos
trabalhistas garantidos, não quer passar fome, nem ser despejado. Dessa forma,
todos os dias Pedro tem que sair de carro para garantir o seu sustento. Nesse caso,
o modal de necessidade é acionado por meio da expressão tem que, a qual realiza
uma operação de quantificação universal. Assim, em todos os mundos possíveis em
que ele estiver desempregado e for motorista de aplicativo, faz-se necessário que
Pedro saia de carro.
Nota-se em (15) uma força modal forte em comparação com (13) e (14), pois
ela não abre possibilidades de inferências, haja vista que é algo que necessariamente
precisa ocorrer. Portanto, para compreender a diferença entre as forças em uma
sentença modal, faz-se fundamental a noção da força modal.
A segunda noção postulada por Kratzer é a base modal. Para verificarmos esta
noção, recorreremos aos exemplos acima citados, pois os modais encontrados
nessas sentenças, além de possuírem força, também expressam determinada
modalidade. A essa manifestação modal, Kratzer dá o nome de base modal.
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A base é identificada nas sentenças por meio do contexto, e, para que esse
reconhecimento aconteça, é fundamental a recorrência aos mundos possíveis. Gomes
e Mendes entendem que esses mundos são inúmeros; entretanto, ao trabalhar com
uma determinada situação, considera-se apenas os mundos pertinentes ao ensejo.
Os mundos pertinentes nos remetem à base modal, dado que ela “(...) restringe o
conjunto de mundos que precisamos examinar” (GOMES; MENDES, 2018, p.142).
Sendo assim, ao olharmos para o contexto da sentença (13) acima descrito,
verificamos que ao compreender as circunstâncias da frase Pode ser que Pedro saia
de carro, nota-se que o modal pode indica uma possibilidade.
Com o modal direcionando a leitura para essa interpretação de possibilidade;
ao restringir a base sob a qual os mundos serão avaliados, o modal mobiliza o mundo
dos conhecimentos para demonstrar que o sujeito pode vir a realizar determinada
atividade ou não.
Essa, portanto, é a base modal conhecida como epistêmica, pois é aquela que
trata das possibilidades epistêmicas.
Agora, ao supor que, na sentença (13), Pedro tem a permissão de sair de carro,
temos uma situação diferente, que abrange outra base modal; ainda que tenhamos
um mesmo verbo designando uma frase igual em Pedro pode sair de carro, o contexto
proposto é outro. Nesse caso, como o contexto mudou, a base também se altera.
Nesse sentido, vejamos o contexto: além de Pedro possuir todo o
conhecimento e habilitação para utilizar o carro, ele ainda não possui veículo próprio,
e por ser da geração que ainda mora com os pais, precisa da autorização deles para
sair com o carro da família. Dessa forma, os pais chegam a um consenso e decidem
autorizá-lo a sair de carro. Nesse cenário, a base modal já não é mais a epistêmica,
visto que a saída de Pedro com o carro independe de seu conhecimento para tanto.
Assim, ao restringir o mundo com base nas circunstâncias, temos nessa situação uma
base circunstancial.
Para Kratzer, a base modal possui duas ramificações, uma circunstancialdeôntica e outra epistêmica. A primeira restringe o mundo de acordo com a situação,
como em “tendo em vista a decisão dos pais, Pedro pode sair de carro”, e a segunda
com base nas possibilidades ― pois não indícios claros de que ele realmente vá
realizar determinada atividade.
A terceira noção proposta por Krazer é a fonte de ordenação, categoria também
identificada pelo contexto. Entretanto, com relação à base modal, ela possui diferentes
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parâmetros de análise. A ordenação ocorre nas sentenças por meio da possibilidade
e da necessidade deôntica ― noção esta que abrange, entre outras, as leis, os
desejos e os objetivos. Para exemplificar a fonte de ordenação nas sentenças,
tomaremos como base (16):
(16)

Tendo em vista as leis vigentes, Pedro deve ser preso por atropelar
uma pessoa – que veio a óbito - ao furar o sinal vermelho.

No exemplo (16) percebe-se que a fonte de ordenação é a da necessidade deôntica,
visto que, perante a lei, Pedro cometeu uma infração. Nesse caso, em um mundo no
qual as leis são cumpridas, e uma infração no trânsito que custe a vida de outras
pessoas é algo grave, Pedro deve, então, ser preso. Nessa sentença percebe-se que
o universo das leis foi mobilizado para que, por meio do contexto, a organização dos
mundos da base modal ocorra. Para a melhor compreensão da fonte de ordenação
enquanto necessidade ou possibilidade deôntica analisemos as sentenças abaixo (17)
e (18):
(17)

Maria tem que ser presa.

(18)

Maria pode ser presa.

Em (17) podemos identificar a força modal por meio da expressão ter que, e, em (18),
por meio do auxiliar poder. Identificadas as forças, trazemos o contexto para a
descoberta das bases modais, e, na sequência, as fontes de ordenação.
Tomemos como exemplo a seguinte situação em (17): Maria roubou carne no
mercado, portanto, dentro do mundo das leis em vigor, no qual quando alguém rouba
algo deve ser preso, então Maria tem que ser presa, pois a lei deve ser cumprida.
Considerando que em todos os mundos em que as leis funcionam roubar é um crime,
e o sujeito que o faz deve receber uma punição exemplar, então a proposição Maria
ser presa é verdadeira. A sentença só é considerada verdadeira devido ao fato de
trabalharmos com a fonte de ordenação, pois ela organiza a sentença de maneira a
demonstrar, nesse caso, a necessidade deôntica de Maria ser presa.
Agora, analisemos a situação em (18); estamos em um mundo no qual Maria é
mãe de cinco filhos e está desempregada há meses, não possui ajuda de familiares,
nem de amigos, porque seu círculo social se mantém em situação similar. Os filhos
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estão anêmicos devido à falta de nutrientes que provêm da carne, então Maria, num
ato desesperado, rouba o alimento no mercado para poder dar aos filhos o que comer
e vê-los saudáveis novamente.
Nessa situação, temos a seguinte possibilidade: os órgãos responsáveis
poderão se sensibilizar com a situação da família e verificar uma punição mais branda
e/ou auxiliar àquela família. Portanto, Maria pode ser presa ou não. Outra
possibilidade é a de que ninguém viu Maria roubar, mas ela contou a uma vizinha, e
esta sabe que naquele mercado há câmeras ― e, portanto, acredita que Maria pode
vir a ser presa devido ao roubo. Nesse caso, a fonte de ordenação é a da possibilidade
epistêmica, pois em pelo menos um mundo possível (em que alguém viu e a
denunciou, por exemplo) a possibilidade de Maria ser presa é verdadeira.
Nos exemplos (17) e (18), procuramos exemplificar a fonte de ordenação.
Pode-se notar que situações diferentes mobilizam mundos diferentes. Em
determinado momento, é necessário que certa situação ocorra em todos os mundos
possíveis, dada a base modal, e em outro momento, em pelo menos um mundo, a
situação pode ocorrer.
Nessas situações, a fonte de ordenação se faz presente para poder organizar
os mundos de acordo com um mundo padrão. O fato de Maria ter que ser presa
remonta um mundo padrão no qual as leis devem ser cumpridas, bem como Maria
poder ser presa representa o mundo das possibilidades deônticas, no qual o desejo
de que haja uma compreensão e comoção pela situação de Maria prevalece. A
representação da possibilidade e/ou necessidade da prisão é feita por meio da fonte
de ordenação.
Os exemplos mostram que, em (17), a possibilidade de Maria ser presa é forte,
e, em (18), fraca, devido à força modal. Isso porque, ao se utilizar o modal poder,
abrem-se possibilidades de intervenção na sentença, enquanto a expressão ter que
não dá abertura para possibilidades (considerando a força e a base modal).
Como se pode ver, para desenvolver melhor o raciocínio sobre essas
possibilidades, os mundos precisam ser restringidos. A essa restrição ― como já
mencionado anteriormente ― Kratzer ([1981] 2012) dá o nome de base modal, que é
quando se restringe o mundo de acordo com a situação presente. Nota-se que a
modalidade, no exemplo (17), está aplicada ao mundo das normas, as quais devem
ser cumpridas, pois a sentença é analisada de acordo com a lei vigente. Observa-se
que a modalidade, nesse exemplo, restringe os mundos que devem ser considerados.
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Assim, Maria tem que ser presa evidencia uma necessidade deôntica. Agora, ao
considerarmos Maria pode ser presa, conforme as leis brasileiras vigentes, a sentença
evidencia uma possibilidade deôntica, visto que representa uma possibilidade no
mundo no qual as leis são cumpridas.
Sendo assim, aos conceitos de necessidade e possibilidade deôntica, Kratzer
atribui a nomenclatura fonte de ordenação, visto que ordenam os mundos de acordo
com as leis, os desejos, os objetivos, e outros.
Para compreender se as proposições são fortes ou fracas, a fonte de
ordenação se faz necessária, dado que entendemos que ela é fraca porque permite
inferências, e forte quando não deixa alternativas. A razão dessa identificação é que
as categorias de possibilidade são consideradas mais fracas, e as de necessidade
mais fortes.
As considerações postas se baseiam na leitura da pesquisa de Gomes e
Mendes (2018), as quais mencionam os estudos do linguista Kai von Fintel7 para
desenvolver sua teoria. Kai von Fintel, segundo as autoras, aborda os termos
quantificação existencial e quantificação universal para tratar dos conceitos de
possibilidade e necessidade de forma análoga à teoria de Kratzer. Importante colocar
que Lewis ([1973] 2001), precede os estudos de Fintel e, também contribui - a partir
da semântica dos mundos possíveis - ao tratar dos contrafactuais. Posto isso, para o
presente trabalho, o termo ‘quantificação existencial’ será entendido como o conceito
de possibilidade e o termo ‘quantificação universal’ se entenderá como o conceito de
necessidade.
Esses quantificadores operam por meio dos modais, os quais, na condição de
necessidade, indicam que, em todos os mundos possíveis, determinada situação deva
ocorrer. E, quando operam na condição de possibilidade, indicam que, em pelo menos
um mundo, determinada situação seja analisada.
A quantificação forte ou fraca das estruturas está relacionada à multiplicidade
de mundos, que “(...) permite tratar os modais como quantificadores sobre esses
mundos possíveis” (GOMEZ; MENDES, 2018, p.136). Por isso, é possível demonstrar
que o conceito de mundos possíveis é utilizado para estabelecer critérios delimitados
de análise da modalidade nas sentenças, servindo para evidenciar o quanto

Kai von Fintel & Irene Heim. 1997–. Intensional semantics. URL: https://github.com/fintelkai/fintelheim-intensional-notes.
7
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determinada sentença está mais próxima ou mais distante de uma realidade: isso é
modalidade.
Em suma: as informações relacionadas até aqui nos mostram que as sentenças
modais apresentam três componentes: a força modal, a base modal e a fonte de
ordenação. A primeira se verifica por meio do item lexical, e a segunda e a terceira
são identificadas pelo contexto. Dessa forma, a força modal, quando representada
pela possibilidade, demonstra que a proposição é verdadeira em pelo menos um
mundo possível; quando a força modal ocorre por meio da necessidade, entende-se
que a proposição é verdadeira em todos os mundos avaliados.
Os mundos considerados para a análise da sentença são apenas aqueles que
estão relacionados ao universo em pauta, pois a base modal delimita o complexo de
mundos que são necessários para a análise. Os mundos não são iguais para todas
as sentenças, por isso existe uma hierarquia de organização deles ― sendo, nesse
caso, a fonte de ordenação uma das principais encarregadas de diferenciar as
interpretações que se dá a uma única proposição modal.
Os exemplos citados até aqui abordaram a modalidade por meio de diferentes
classes gramaticais. Os verbos e advérbios, até então, foram os mais utilizados para
abordar a temática das diferentes noções kratzerianas. Todavia, as noções também
são de grande aplicabilidade na classe dos adjetivos, haja vista que permitem
discussões semelhantes numa mesma teoria.
Como o interesse desta análise é verificar a recorrência dos adjetivos
modalizadores epistêmicos e deônticos nas sentenças, utilizaremos a teoria de
Kratzer previamente explorada, como alicerce para a pesquisa. Ao recorrer à classe
gramatical dos adjetivos, tratamos, a partir de então, de explorar os elementos
subsequentes utilizando os adjetivos como fonte principal de análise modal.
Esta seção abordou as três noções kratzerianas fundamentais para a
construção de uma análise baseada na teoria dos mundos possíveis. Os exemplos e
suas explicações contribuíram para esclarecer a teoria e levantar outros
questionamentos. Sabemos que o item lexical, na sentença, nos remete à força modal,
e que a base modal restringe os mundos, podendo ser considerada como epistêmica
ou circunstancial.
Vimos também que a fonte de ordenação trabalha com a organização dos
mundos por meio da possibilidade e da necessidade deôntica. Isso nos mostra que,
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dentre as três noções, a base modal e a fonte de ordenação interagem com os termos
epistêmico e deôntico nas sentenças modais.

3.3 CATEGORIAS EPISTÊMICAS E DEÔNTICAS E SEU USO EM DIFERENTES
CLASSES GRAMATICAIS

Enquanto o termo epistêmico, dentro da teoria de Kratzer ([1981] 2012), está
relacionado com a base modal, o termo deôntico se manifesta nas sentenças modais
por meio da fonte de ordenação. Para tratar desses termos recorremos às seleções
de Saeed (2003). O autor, que introduz a modalidade sob a perspectiva da Semântica
Formal, menciona que a modalidade epistêmica é assim chamada devido ao fato de
“(...) o falante demonstrar graus de conhecimento ou crença em uma proposição”
(SAEED, 2003, p. 136). Ao tratar da modalidade deôntica, Saeed afirma que “(...) os
verbos relacionam a atitude do falante aos fatores sociais de obrigação,
responsabilidade e permissão” (SAEED, 2003, p.136).
Para o linguista, tanto as modalidades deônticas quanto as modalidades
epistêmicas sinalizam o julgamento do falante. Contudo, com as epistêmicas, esse
julgamento está relacionado à maneira como o mundo real é, e com as deônticas está
relacionado à forma como as pessoas deveriam se comportar no mundo. Isso significa
que o uso dos deônticos “(...) está amarrado com todos os tipos de conhecimento
social: a crença dos falantes em sistemas sobre moralidade e legalidade e suas
estimativas de poder e autoridade” (SAEED, 2003, p. 137). Tal fato vincula, de forma
breve, os deônticos a uma noção de obrigatoriedade/responsabilidade, e os
epistêmicos à questão do conhecimento/crença.
Ao tratar dos deônticos, Ilari e Basso (2008), afirmam que
A marca registrada da modalização deôntica, em qualquer circunstância, é a
presença da ideia de obrigatoriedade ou permissão, que por sua vez
pressupõe um conjunto de princípios de conduta e, eventualmente, uma
autoridade externa ao falante que os representa/ impõe. (ILARI; BASSO,
2008, p. 323)

Para os autores, o propósito da modalidade deôntica transparece na ideia de
obrigatoriedade ou permissão para algo. Já, ao tratar da noção epistêmica, relatam
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que “(...) o fato de que ela qualifica os enunciados atribuindo-lhes um caráter de crença
ou certeza”, acarreta “no grau de comprometimento com que uma proposição é
assertada.” (ILARI; BASSO, 2008, p. 325).
Como visto na seção anterior, os operadores de necessidade e possibilidade
são aqueles que estão relacionados aos mundos possíveis, por isso optou-se por
utilizar como critérios de análise (para tratar das diferentes classes gramaticais) as
modalidades epistêmicas e deônticas.
Para Neves (2002), a modalidade é expressa por meio de diferentes classes
gramaticais; por um verbo, por exemplo, funciona como “(...) auxiliar modal, ou de
significação plena, indicador de opinião, crença ou saber” (id., p. 174). A modalidade
pode ser expressa também por um advérbio, o qual pode “(...) associar-se a um verbo
auxiliar modal” (id., p. 174), por meio de adjetivos em posição predicativa e por meio
de substantivos.
Para exemplificar as classes acima mencionadas, iniciamos abordando os
verbos modais. Segundo o Dicionário de Linguagem e Linguística de Trask (2004),
verbo é a parte do discurso que é universal. Para o autor “(...) os (verbos) auxiliares
do português, como precisar, dever, poder, ir também costumam ser classificados
como verbos” (TRASK, 2004, p.304). Nesse sentido, temos os seguintes exemplos:
(19) José tem que sair agora.
(20) José pode sair agora.
Os exemplos (19) e (20) nos mostram duas situações diferentes. A partir da mudança
da base modal entre um exemplo e outro podemos perceber que a modalidade
também se altera. Em (19) temos uma base circunstancial, por meio da qual a
estrutura verbal ter que está relacionada ao universo da obrigação. Nota-se que em
diferentes mundos é necessário que José saia naquele exato momento. Em uma
situação na qual há um prédio em chamas e José está dentro dele, a frase em (19)
demonstra a necessidade de José sair de lá. Em todos os mundos pertinentes, nos
quais existam prédios em chamas e pessoas dentro, há a necessidade de que a
pessoa saia do local de forma urgente. Por isso, a sentença é considerada deôntica.
No exemplo (20) temos uma base modal epistêmica estabelecida através do
modal poder. Tal modal indica que a situação pode ser vista pelo viés do
conhecimento. Pensemos na seguinte situação: José trabalha em uma empresa
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privada, na qual ele tem direito à meia hora de almoço. Ele sai todos os dias às 13
horas para almoçar e seus colegas de trabalho já sabem que ele sempre segue o
horário de maneira exemplar. Por isso, ao aproximar-se das 13 horas, os colegas
conversam e falam que José pode sair naquele exato momento. A partir do
conhecimento da rotina de José, os colegas podem inferir que ele sairá no mesmo
horário. Em pelo menos um mundo possível, essa situação pode ocorrer.
Agora vejamos os substantivos; segundo Trask (2004, p. 284), o substantivo
“(...) é a parte do discurso que inclui palavras como garota, árvore, felicidade”. O autor
acrescenta que “(...) como qualquer outra classe de palavras, os substantivos só
podem ser definidos corretamente em termos de seu funcionamento gramatical” (id.).
Portanto, trazemos exemplos de substantivos modais, para especificar o seu
funcionamento enquanto modalizadores.
Em frases como (21) e (22) podemos observar a manifestação da modalização
deôntica e epistêmica, respectivamente:
(21) A obrigação de Pedro é finalizar o trabalho corretamente.
(22) Tenho a impressão de que Pedro está equivocado.
Em (21) o substantivo obrigação representa a modalização deôntica, por estar
relacionado com a noção de responsabilidade/obrigatoriedade e possuir uma base
modal circunstancial. Nesse caso, a base modal nos remete ao mundo possível da
necessidade deôntica, no qual Pedro necessariamente deve terminar o seu trabalho
de forma correta. Em todos os mundos em que existe um trabalho a ser entregue, e
para a realização de tal trabalho é necessário seguir um conjunto padrão de regras,
então é fundamental que Pedro termine o mesmo de forma correta, visto que Pedro,
ao iniciar o trabalho, recebeu todas as informações necessárias para fazê-lo.
Em (22) o substantivo impressão demonstra uma base modal epistêmica, pois
mobiliza o mundo dos conhecimentos. Essa base restringe os mundos possíveis, pois
a pessoa que se refere a Pedro está afirmando algo a partir de uma experiência
adquirida com relação a determinado assunto. E, a partir de seu conhecimento prévio,
ela entende que o colega pode estar errado quanto ao assunto em pauta. Assim, em
pelo menos um mundo possível, em que há momentos em que as pessoas
manifestam suas opiniões, podendo estar erradas ou não, Pedro pode estar
equivocado.
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É possível notar que os substantivos são modalizadores e podem ser
verificados por meio das categorias epistêmicas e deônticas, demonstrando a atitude
do locutor com relação ao seu discurso.
A classe dos advérbios é relativamente extensa segundo Trask (2004). Para
ele, na maioria dos casos, um advérbio descreve as circunstâncias de uma ação: onde
acontece, quando acontece, ou como acontece. O autor afirma que há uma subclasse
de advérbios, chamada de advérbios de sentença, os quais “(...) exprimem o ponto de
vista do falante a respeito do resto da sentença” (TRASK, 2004, p.22). Tais advérbios
podem agir nas frases enquanto modalizadores, como veremos nos exemplos a
seguir:
(23) Maria provavelmente está com dificuldades financeiras.
(24) Maria está obrigatoriamente de férias.
Em (23) temos o advérbio provavelmente representando uma base modal epistêmica,
devido ao fato de mobilizar o mundo dos conhecimentos. Imaginemos a seguinte
situação: Maria tem alguns amigos que frequentam a casa dela diariamente; por meio
das conversas que os amigos mantêm com Maria, eles percebem que ela não está
conseguindo pagar todas as suas despesas mensais. A partir dessa observação,
inferem que ela deve estar com dificuldades financeiras. Nesse caso, em pelo menos
um mundo possível, no qual as pessoas precisam manter suas contas em dia para
estarem livres de débitos, Maria, então, possui dificuldades financeiras. O advérbio
provavelmente indica que a fonte de ordenação é a da possibilidade, denotando uma
força menos forte, pois abre possibilidades para questionamentos.
Já em (24), o advérbio obrigatoriamente nos mostra que a modalidade na
sentença é deôntica, devido ao fato de possuir uma base modal circunstancial,
construída de acordo com a situação na qual Maria tem determinada obrigação. Nesse
caso, pode-se construir o seguinte cenário: Maria estava trabalhando para uma
empresa por cinco anos, e nesse tempo todo não tirou suas férias para não prejudicar
o seu trabalho. No entanto, em seu quinto ano de trabalho, a empresa foi fiscalizada
e verificou-se irregularidades com relação aos direitos dos funcionários. Após esse
episódio, a empresa resolveu regularizar a situação de todos os funcionários para não
enfrentar novos problemas. Maria, que não havia gozado de seus direitos, foi a
primeira a ser intimada a entrar de férias, portanto teve que tirá-las obrigatoriamente.
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A fonte de ordenação nesse cenário indica que, dentre as graduações daquilo que é
possível ou necessário, a sentença está para a necessidade, devido ao fato de que
Maria tirar férias é obrigatório.
A partir destes exemplos pode-se perceber que a classe dos advérbios também
pode ser utilizada como categoria modal de bases epistêmicas ou deônticas.
Por fim, partimos para a classe dos adjetivos, foco principal da presente
pesquisa, a qual abordaremos de forma mais detalhada. Ao trabalharmos com os
adjetivos como parte do discurso, entendemos que, em português, eles são
numerosos e estão em ampliação constante.
De acordo com Trask (2004, p. 20), “(...) os adjetivos podem ser identificados
por uma série de critérios”. Para o autor, dentre os variados critérios, encontram-se a
comparação, o grau, o uso de afixos, e as propriedades negativas. Aprofundaremos
esse quesito na próxima sessão. Por ora demonstraremos alguns exemplos dessa
classe em função modalizadora. No exemplo abaixo, a modalidade ocorre por meio
da expressão é possível:
(25) É possível que eu finalize o trabalho até sexta-feira.
Quando o locutor utiliza a expressão é possível para relatar a possibilidade de o
trabalho estar finalizado até sexta-feira, entende-se que a força modal dada por essa
expressão se relaciona com a previsão de um término do trabalho até determinado
dia da semana. Trata-se, então, de uma força modal que mobiliza pelo menos um
mundo ― aquele de acordo com as evidências levadas em conta pelo sujeito.
A sentença é assim analisada porque, em um mundo hipotético, o enunciador
sabe o prazo que possui, e, de acordo com sua rotina diária, acredita que irá finalizar
o seu trabalho até a sexta-feira seguinte. Tal sujeito trabalha, por exemplo, para uma
empresa que funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira. Ele precisa
entregar o trabalho pronto antes do fechamento da empresa, então, sabendo que tem
diferentes tarefas para concretizar durante a jornada semanal, e tendo em vista a
quantidade de tempo que levará para realizar suas atividades, crê que é possível
terminar o trabalho um pouco antes do final da semana.
Assim, a sentença (25) demonstra uma base modal epistêmica, devido ao fato
de estar relacionada ao conhecimento prévio do enunciador de sua rotina. Portanto,
esse contexto será o determinante da base modal, dado que há a restrição de um
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mundo no qual as empresas fecham às sextas-feiras e os trabalhos precisam estar
finalizados antes do fechamento. A fonte de ordenação nessa proposição ocorre por
meio da possibilidade de o trabalho ser entregue no horário. Compreende-se aqui que
tal ação não é algo que é certo, mas sim que há uma possibilidade de ser
concretizado. Nesse caso, considera-se que a proposição é fraca, pois pode
acontecer um imprevisto na empresa e o sujeito não consiga entregar o que precisa
no prazo.
Agora analisemos (26):
(26) É necessário que você finalize o trabalho até sexta-feira.
Neste caso, como a força modal se insere na expressão é necessário, em todos os
mundos possíveis existe uma sexta-feira em que o trabalho deva ser entregue. A
empresa não permite que os trabalhos sejam entregues após o final de semana.
Sendo assim, não é uma possibilidade e sim um dever de o sujeito finalizar o trabalho
no prazo solicitado; nesse contexto temos a base modal.
Já a fonte de ordenação, nessa estrutura, se verifica pela necessidade deôntica
da concretização do trabalho. Trata-se agora de uma proposição forte, por isso, em
todos os mundos em que existe uma semana de trabalho de cinco dias, nos quais o
horário comercial (de segunda a sexta-feira) é cumprido, o trabalho tem que estar
finalizado até a sexta-feira. Nota-se nos exemplos (25) e (26) que, ao mudar a base
modal, todo o contexto é alterado, e, para que as análises sejam possíveis, recorrese a diferentes mundos.

3.4

SÍNTESE DO CAPÍTULO

O capítulo 3 teve como objetivo principal definir os critérios a partir dos quais o
corpus desta pesquisa é analisado. Em um primeiro momento fez-se importante
abordar as diferenças conceituais entre modo, modalidade e modalização, a fim de
demonstrar como utilizamos tais nomenclaturas no decorrer da análise.
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A partir dessa explicação, entramos nos conceitos epistêmicos e deônticos,
para então verificarmos as noções de necessidade e possibilidade, bem como
relacionar a teoria de Kratzer, que aborda a força modal, a base modal e a fonte de
ordenação com os mundos possíveis.
Assim, trabalhamos com diferentes classes gramaticais para exemplificar a
teoria. Portanto, nos exemplos propostos, pôde-se notar que a modalização pode
ocorrer nas diferentes classes gramaticais, e em todas pôde-se perceber os eixos
epistêmicos e deônticos. A seguir, ampliamos a discussão sobre a relação entre
adjetivos e modalidade.

63

4

ADJETIVAÇÃO E MODALIDADE

O presente capítulo tem como objetivo apresentar um panorama sucinto dos
adjetivos no português brasileiro, a fim de especificar o modo como pretendemos
analisar essa categoria no corpus. Para isso, fazemos uma descrição geral da
categoria, e mostramos sua relação com a modalidade, com a finalidade de
estabelecer o recorte de análise nos textos.

4.1

DESCRIÇÃO GERAL DOS ADJETIVOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Nesta seção, fazemos uma discussão geral sobre a classe dos adjetivos no
português brasileiro e suas funções nas sentenças. Para tanto, mobilizamos os
estudos de Neves (2000), Müller et al. (2002), Castilho (2016) e Gomes e Mendes
(2018).
Segundo Müller et al. (2002, p.318), “(...) os trabalhos semânticos sobre o
adjetivo discutem principalmente as inferências que se podem fazer a partir de uma
sentença com adjetivo”. Partindo desse pressuposto, entendemos que os adjetivos
são fundamentais no enunciado por possuírem função formadora, devido ao fato de
conferirem a um substantivo atributos pertinentes para a compreensão de uma
determinada sentença.
Assim, como confirma Neves (2000, p. 211; grifos da autora), “(...) os adjetivos
são usados para atribuir uma propriedade singular a uma categoria (que já é um
conjunto de propriedades) denominada por um substantivo”.
Müller et al. (2002) destacam que Casteleiro (1981) classifica os adjetivos
dentro do sintagma nominal como predicativos e não predicativos, o que é seguido
por Castilho (2016). Müller et al. (2002), no entanto, substituem as nomenclaturas para
evitar confusão com as demais definições; assim, nomeiam os adjetivos predicativos
de predicadores, e os não predicativos de adjetivos argumentais.
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4.1.1 Funções do adjetivo e intersectividade

Na literatura, entende-se que o adjetivo se relaciona ao substantivo de duas
maneiras: uma delas na forma atributiva, e a outra na forma predicativa. Müller et al.
(2002, p.317) complementam essa abordagem ao afirmar que

(...) as gramáticas registram que os adjetivos podem relacionar-se aos
substantivos de duas maneiras diferentes: ou como adjuntos, caso em que
se relacionam diretamente com o substantivo núcleo do sintagma nominal,
ou como predicativos, caso em que se relacionam com o substantivo pela
mediação de um verbo.

Assim, os adjetivos em posição de adjuntos se relacionam ao substantivo de
maneira direta, sem mediações, e os considerados predicativos são aqueles que se
relacionam ao substantivo por meio de verbo de ligação. De forma simples temos:
(27) A garota bonita correu. (adjetivo em posição de adjunto)
(28) A garota é bonita. (adjetivo em posição predicativa)
Na perspectiva de Gomes e Mendes (2018, p. 155), “(...) a categoria gramatical
do adjetivo pode funcionar como um predicado e como um adjunto de um argumento”.
Isso nos mostra que as autoras atribuem ao substantivo a noção de argumento.
Gomes e Mendes baseiam seus estudos no modelo fregeano de “predicação e
composicionalidade”, e, por isso, consideram que “(...) predicados são funções que
pegam indivíduos como argumentos” (GOMES; MENDES, 2018, p.154).
As autoras também consideram que os adjetivos se relacionam ao substantivo
(argumento) por meio das posições predicativa e atributiva. Para elas, a posição
predicativa do adjetivo pode ser interpretada formalmente como uma interseção entre
o conjunto dos substantivos e o conjunto dos adjetivos ligados aos substantivos como
em: “O vestido é vermelho” (o conjunto dos vestidos e o conjunto das coisas
vermelhas).
Já na posição atributiva “(...) a operação básica de um adjetivo é a de modificar
sintagmas nominais, restringindo o seu domínio”, como em “Vestido vermelho”
(GOMES; MENDES, 2018, p.158-159). “A operação de restrição é resultado da
operação de interseção de dois conjuntos” (id.). Nesse sentido, entende-se aqui que
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o adjetivo está sempre modificando algo, tanto por meio da restrição quanto da
intersecção. O tipo de modificação é que varia.
Nos estudos tradicionais, os adjetivos eram divididos em explicativos e
restritivos. O primeiro como forma de explicar, caracterizar o substantivo, e o segundo
como meio de particularizar o significado de um determinado substantivo. Todavia, tal
explicação não dá mais conta da amplitude que os adjetivos podem atingir. Por isso,
assumimos aqui a operação de modificação, que, segundo Gomes e Mendes (2018,
p.159), “(...) não transforma imediatamente funções aplicadas a seus argumentos em
valores de verdade, mas permite que os predicados formem conjunções para se
aplicarem ao mesmo argumento.” As autoras mencionam ainda que:

A intersectividade está presente tanto nos adjetivos que são parte do
argumento quanto nos que são parte do predicador sentencial. Essa
abordagem trata uniformemente a contribuição semântica do adjetivo,
qualquer que seja sua posição sintática. Ela esclarece também a similaridade
da operação realizada por um substantivo quando empregado como
modificador. (GOMES; MENDES, 2018, p. 157)

Para verificar a intersectividade dos adjetivos montam-se acarretamentos,
como em:
(29)

Sérgio é corrupto e covarde.

(30) a. Sérgio é corrupto.
b. Sérgio é covarde.
No processo de interseção, as sentenças são consideradas verdadeiras à
medida em que o conjunto de elementos contidos na oração atendam às condições
impostas pelo determinante. Dessa forma, em (29) temos um referente nominal
(Sérgio) na interseção dos conjuntos contribuídos pelos adjetivos inseridos no
argumento, como o conjunto dos corruptos e dos covardes. Esse acarretamento é
válido, pois, se (29) for verdadeira, necessariamente as sentenças em (30) serão
verdadeiras. Temos aqui, adjetivos que fazem parte do predicador sentencial.
Pode-se também trabalhar com o acarretamento de outra forma, colocando os
adjetivos como parte do argumento na sentença:
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(31)

O ministro covarde fugiu.

(32)

a. O ministro é covarde.
b. O ministro fugiu.

Se considerarmos as sentenças em (32) como verdadeiras, a sentença em (31) será
obrigatoriamente verdadeira também. Assim, pode-se notar que a intersectividade se
faz presente nas diferentes posições dos adjetivos na sentença, sejam elas
predicativas ou atributivas. Nesse sentido, verificamos a contribuição semântica do
adjetivo enquanto modificador.
Por outro lado, na literatura, sabe-se que nem todos os adjetivos são
intersectivos, mas eles podem ocupar diferentes funções na posição atributiva,
gerando diferença de significados (GOMES; MENDES, 2018).
Müller et al. (2002) recuperam o trabalho de Borges Neto (1991) sobre o tema.
Este autor chama adjetivos com essa mobilidade de categoremáticos, pois são
aqueles que “(...) podem denotar grupos de entidades e não abrem lugar para o
segundo

elemento de

comparação;

além

disso,

quando

antepostos,

são

reinterpretados” (MÜLLER et al., 2002, p. 334), tal como se vê em (33):
(33) O bom escritor. / O escritor bom.
Em posição anteposta, o adjetivo bom demonstra que o escritor é bom no que escreve,
e que escreve bons romances, por exemplo. Já na posição posposta ao substantivo,
o adjetivo bom acarreta diferença de significado: entende-se que a pessoa conhecida
como escritor faz o bem para os outros, é uma pessoa boa, de bom coração. Com
isso, os diferentes significados atribuídos a um mesmo adjetivo em posições
diferentes permitem mostrar que nem sempre os adjetivos precisam ser intersectivos.
Feita essa apresentação geral, no decorrer da pesquisa entendemos que eram
muitas as características dos adjetivos que poderiam ser exploradas na análise das
redações do Enem. Por isso, decidimos focar nossa atenção em uma função que, em
primeira análise, nos pareceu bastante recorrente: a função predicativa, em especial
em orações subjetivas. Este é, portanto, o primeiro recorte de nossa pesquisa sobre
adjetivos, a partir das características gerais da classe. O outro recorte tem relação
com a noção de grau (ou escala) que eles carregam, conforme abordamos na próxima
seção.
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4.1.2 Adjetivos e a relação de grau

Gomes e Mendes (2018) consideram que no PB há três comportamentos
distintos para os adjetivos. Um pequeno grupo só aparece em posição atributiva como
futuro em O futuro marido da Maria; o grupo majoritário aparece tanto em função
atributiva quanto em predicativa, mas sempre em posição pós-nominal, como redondo
em A mesa é redonda e Traga a mesa redonda; um grupo representativo, mas menor
que o anterior, é composto por adjetivos com função atributiva e predicativa, mas que
aparecem tanto em posição pré quanto pós-nominal, como grande em A mesa grande
ou A grande pianista.
Focando nos adjetivos do terceiro grupo, Gomes e Mendes (2018) afirmam que
eles exigem um outro ingrediente, o qual denominam de dependência contextual. Para
exemplificar essa noção, as autoras utilizam o exemplo do tamanho do elefante
Dumbo comparado aos outros animais. A noção geral que se tem do animal em
específico é por meio da animação da Disney, a qual conta a história de um elefante
que não é tão grande quanto os demais da sua espécie, porém tem as orelhas maiores
que todos os outros, o que lhe possibilita voar. No exemplo das autoras temos:
(34)

a. Dumbo é um elefante pequeno.
b. Dumbo é um animal.
c. Dumbo é um animal pequeno.

Ao trabalharem com o acarretamento, as autoras questionam a verdade da conclusão
em (34c), visto que elefantes não são animais pequenos. Por isso, elas verificam a
hipótese de que “(...) o nome com que o adjetivo concorda identifique a classe de
comparação” (GOMES; MENDES, 2018, p.166). O contexto em (34a) refere-se à
comparação do elefante com os demais da sua espécie, e, em (34c), à comparação
de Dumbo com os demais animais existentes. Nesse caso, a referência do sintagma
adjetival pequeno é sensível a esse tipo de sentença “(...) devido a dependência
contextual” (id.).
Assim, adjetivos como grande e pequeno são concebidos por Gomes e Mendes
(2018, p.164) como aqueles dependentes de contexto, e que “(...) podem participar de
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construções

comparativas,

podem

ser

intensificados

e

apresentam

opostos/contrários”.
Esses adjetivos, para as autoras, são os chamados adjetivos de grau, os quais
possuem também propriedades escalares. Portanto, os chamados adjetivos de grau
são aqueles que: i) aparecem em função predicativa e atributiva; ii) aparecem em
posição pré ou pós-nominal; iii) são dependentes do contexto; e iv), aparecem em
construções comparativas.
Para aproximar essa discussão da análise que propomos nesta pesquisa,
tomamos como exemplo o adjetivo fundamental na função predicativa tendo como
argumento uma oração substantiva:
(35) É fundamental que a batalha contra o vírus seja vencida.
Nesse exemplo, temos uma situação que está na escala das coisas que são
fundamentais. Assim, para analisar a sentença em grau escalar precisamos relacionála a parâmetros de comparação, para verificar se a batalha contra o novo Corona vírus
é mais fundamental do que outra situação. Vamos imaginar, igualmente, que, para o
falante de (35), as situações de voltar ao trabalho e às escolas sejam outras que
estejam na mesma escala. Então, para avaliarmos o valor de verdade dessa sentença,
propomos o quadro 3.
Quadro 3 - Escala de comparação - fundamental
PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO
VOLTAR AO TRABALHO
VENCER A BATALHA
REABRIR AS ESCOLAS.
PRESENCIALMENTE.
CONTRA O VÍRUS.
Fonte: A autora, 2020.

FUNDAMENTAL

+

Na escala, para checarmos a veracidade de (35), recorremos ao contexto, que
é dado pelos parâmetros de comparação. Por meio deles, estabelece-se que a batalha
contra o vírus em meio à pandemia é mais fundamental do que as pessoas voltarem
aos seus trabalhos presencialmente, e mais fundamental ainda do que reabertura das
escolas ― para limitar a análise a dois exemplos. Essa escala pode ser fundamentada
na fonte de ordenação discutida na seção 3.2.2. A partir da teoria de Kratzer ([1981]
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2012, p.417) entende-se que a fonte de ordenação “é a ordenação dos mundos em
relação à sua proximidade com aquilo que é normal ou está de acordo com a lei.”
Isso nos mostra que, pelo fato de a fonte de ordenação se encontrar no
contínuo entre possibilidade e necessidade, torna-se possível verificar quais mundos
são os mais prováveis dentro da ordenação selecionada. No caso da escala do quadro
3, temos uma hierarquia de camadas, ou seja, ordena-se os elementos de
comparação como mais próximos ou mais distantes do mundo das necessidades
deônticas, tendo como o mais próximo vencer a batalha contra o vírus.
Isso ocorre porque a vitória contra o vírus acarretaria a volta à normalidade da
rotina, e, consequentemente, os trabalhos e as escolas de maneira presencial. Se
vista de forma contrária, a situação não seria viável, pois, se as pessoas voltassem
ao trabalho em grande escala, ou então para a escola antes da vitória contra o vírus,
a situação pandêmica tenderia a piorar devido à (possível) transmissão acentuada,
provocada pelo aumento da aglomeração de pessoas em diferentes espaços sociais.
Nesse caso, a partir do grau das coisas fundamentais, pode-se relacionar o
item “vencer a batalha contra o vírus” como o argumento principal do falante de (35)
na escala de ações a serem feitas, em especial por conta dos parâmetros de
comparação de dados (voltar ao trabalho e reabrir as escolas) ― os quais,
contextualmente, são menos fundamentais do que a batalha ser vencida. Tal
comparação só é possível devido ao parâmetro contextual fornecido, implícita ou
explicitamente.
Por tratarmos de parâmetros de comparação, faz-se relevante mencionar que
há possíveis variações. As autoras Gomes e Mendes (2018) discorrem sobre três
delas: a indeterminação, a vagueza e a imprecisão.
Para as pesquisadoras, “(...) uma das características semânticas dos adjetivos
é a sua indeterminação” (GOMES; MENDES, 2018, p.174). As autoras dão o exemplo
das várias tonalidades da cor branca ― o branco do papel, o ouro branco, a folha
branca, todos brancos de diferentes tipos ―, para demonstrar que a indeterminação
nesse caso é “(...) um produto da combinação de adjetivos e nomes” (GOMES;
MENDES, 2018, p. 154). O filósofo Dascal (2002, p.10), aborda o conceito da
indeterminação - já mencionado na página 28 – sob semelhante definição, entendido
como “termo usado para se referir à fenômenos como a indefinição, a vagueza, a
ambiguidade, a imprecisão”, devido ao fato de a língua utilizar esse recurso para
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chegar a um objetivo. Além disso, podemos relacionar tais conceitos ao universo das
possibilidades que a fonte de ordenação proporciona.
Gomes e Mendes (2018, p.174) também abordam o conceito de vagueza, o
qual significa ou retoma a “(...) propriedade distintiva de adjetivos de grau relativos”
(GOMES; MENDES 2018, p.174), como, por exemplo, o tamanho de um elefante ser
considerado pequeno se comparado, numa situação hipotética, com animais
alienígenas muito maiores; o elefante nem sempre é um animal grande em
comparação a outros seres.
A imprecisão é entendida como a “(...) propriedade distintiva de adjetivos de
grau absoluto” (GOMES; MENDES, 2018, p. 174). No caso do adjetivo cheio, por
exemplo: a compreensão depende do contexto no qual é enunciado. Em “a caneca de
chopp, a taça de vinho, o copo de uísque e a xícara de café” a medida de cheio
(completude) para cada tipo de copo é diferente.
Por isso, na perspectiva teórica assumida por Gomes e Mendes (2018), o que
influencia na interpretação de um sintagma adjetival na sentença é o contexto, “(...) o
fundo conversacional, algo que não precisa estar pronunciado” (GOMES; MENDES,
2018, p. 167).
Voltando ao exemplo de fundamental, podemos assumir que o termo apresenta
relativa vagueza, uma vez que os elementos na escala de comparação, para outros
falantes, poderem ser mais “fundamentais”, ou mais prioritários que a “batalha contra
o vírus”. O termo em questão (fundamental) tem certa indeterminação (propriedade
comum a todos os adjetivos), mas não imprecisão, haja vista que não se trata de um
grau absoluto, como no exemplo de cheio.
Nesse sentido, o presente trabalho se associa a essa proposta, na medida em
que entende que os adjetivos são interpretados a partir do contexto posto pela redação
do Enem (e da temática em voga, obviamente). Além disso, assumimos que o valor
do adjetivo no texto, nos contextos analisados, deverá ser dado por alguma noção
escalar, sendo necessários parâmetros de comparação para sua interpretação.
Consequentemente, o adjetivo poderá ter um papel decisivo na construção
argumentativa da redação do Enem, em especial pela caracterização de uma
subjetividade daquilo que é escrito. Com isso, estipulamos que o segundo recorte
deveria tratar da análise do adjetivo modalizador a partir da noção de escala: ao utilizar
um adjetivo (como fundamental, visto anteriormente), o candidato estabelece um valor
alto na escala para o elemento que apresenta, sendo essa sua atitude sobre a
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proposição dada. Assim sendo, retomaremos os conceitos de indeterminação de
Gomes e Mendes (2018) e Dascal (2002), bem como a fonte de ordenação kratzeriana
para apresentar as escalas de comparação.
No contexto já visto em (35), por exemplo, a atitude do falante é de classificar
como fundamental o fato de vencer a batalha contra o vírus. É com o adjetivo
escolhido que se atribui uma carga epistêmica, para o enfrentamento do problema.
Discutiremos isso com mais detalhes adiante. Por ora, ainda precisamos apresentar
adjetivos em função predicativa, em especial os já entendidos como modalizadores.

4.2

ADJETIVOS EM POSIÇÃO PREDICATIVA

Castilho (2016) apresenta uma ampla divisão de adjetivos em função
predicativa; entre elas, a dos adjetivos modalizadores e a dos qualificadores. No
primeiro caso, encontramos aqueles que estão diretamente relacionados a noção
modal já discutida neste trabalho, tais como possível ou necessário, ou que
apresentam uma avalição do sujeito a respeito de uma situação, tal como lamentável.
No segundo caso, o autor apresenta adjetivos que têm dimensão de grau, tais como
alto ou bom.
Se olharmos para essa classificação e os elementos de modalidade já vistos,
podemos interpretar que há duas categorias básicas em jogo: aquela voltada para a
verdade da sentença (é possível que eles retornem amanhã), e aquela relacionada ao
ponto de vista do falante em relação à proposição (É triste que não haja uma
modificação nesse sistema!)8.
Nas duas situações, podemos considerar que os adjetivos possuem
determinada carga modal. Assim, ao tratar dos modalizadores, vemos, em Castilho
(2016), essas categorias, mencionadas acima. Primeiro, como relativos somente ao
conteúdo da sentença (possível e necessário, por exemplo); segundo, como relativos
tanto ao conteúdo quanto a um participante (situação lamentável, por exemplo).
Antes de tudo, como prevê o título da seção, tratamos da abordagem de
Castilho (2016) sobre os adjetivos predicativos, os quais “(...) (i) predicam o
Agradecemos a Teresa Wachowicz que nos alertou para uma possível divisão dos adjetivos nessa
perspectiva.
8
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substantivo ou toda uma sentença; (ii) exibem flexão de grau, concordando em gênero
e número com o substantivo a que se aplicam” (CASTILHO, 2016, p. 515). O autor
entende que a propriedade predicativa corresponde a sentenças relativas; para ele,
os adjetivos predicativos “(...) podem funcionar como apostos (antepostos ou
pospostos) do substantivo” ― Os meninos, contentes, pulavam na água ― e também
“(...) aceitam sentenças substantivas como sujeito”, como em É bom que isso acabe
(CASTILHO, 2016, p. 515).
Assim, direcionamos nossos esforços aos adjetivos que aparecem nessa
posição, em especial naquelas com orações subjetivas. No entanto, precisamos,
ainda, apresentar características gerais dos adjetivos modalizadores e qualificadores,
uma vez que eles têm relação direta com as noções de escala e modalidade que
pretendemos analisar nas redações do Enem.
Considerando que esses adjetivos possuem carga modal, trazemos a definição
de modalização de Castilho (2016). Para o autor, ao verbalizar a intenção do falante,
os adjetivos modalizadores denotam o valor e a condição de verdade da proposição,
bem como reconhecem, por meio da volição, as características da ordem, da
obrigação e da permissão. Segundo o autor:

Os adjetivos modalizadores predicam o sentido de um substantivo numa
forma subjetiva, visto que eles verbalizam uma avaliação pessoal do falante
sobre o conteúdo desse substantivo. O significado que resulta dessa
operação realça a intervenção do locutor, razão por que parece adequado
caracterizá-los como adjetivos orientados para o falante. (CASTILHO, 2016,
p. 524)

A definição utilizada indica que o falante, ao julgar como verdadeiro o conteúdo
das proposições assertadas, utiliza os adjetivos modalizadores, seja de forma
asseverativa ― quando expressa certeza (evidente, certo, óbvio, etc.) ―, seja de
forma quase asseverativa ― quando expressa incerteza (provável, possível, plausível,
etc.).
Para Castilho (2016), os modalizadores que podem ser analisados como
asseverativos e quase asseverativos são os epistêmicos. Esses veiculam uma
avaliação do falante sobre a situação. Como exemplo temos:
(36) É possível que chova em São Paulo amanhã.
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Nesse exemplo o adjetivo possível apresenta uma avaliação do falante sobre o fato
de chover em São Paulo amanhã. Trata-se de um adjetivo modalizador epistêmico.
Analisando a sentença em (36), supomos que o sujeito pode ver nuvens escuras no
céu, e, a partir de sua noção sobre o tempo, e sobre a cidade em que mora, avaliar
que pode chover. Em um mundo onde, quando há nuvens escuras no céu, é de
conhecimento de todos que quando ocorre essa mudança climática há grande
possibilidade de chuva, a sentença enunciada é verdadeira, configurando-se como
modal epistêmica.
Assim, de algum modo, podemos propor que essa modalização realizada tem
uma relação com as noções de grau discutidas anteriormente, nas quais se tomam
parâmetros para análise de uma determinada situação. Por isso, analisando a
sentença sob uma escala modal temos o exposto no quadro 4.

NEVAR
Fonte: A autora, 2020.

Quadro 4 - Escala de comparação - possível
PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO
TER SOL
CHOVER
POSSIBILIDADE

+

Nessa escala, temos os parâmetros de comparação (implícitos) na sentença
em (36). Podemos inferir pelo contexto posto acima ― base modal ― que o sujeito,
ao ver nuvens escuras no céu, entende que pode chover. Os parâmetros de
comparação “nevar” e “ter sol” acabam por estar na parte menor da escala das
possibilidades.
De acordo com o conhecimento do falante, se há nuvens escuras no céu, a
possibilidade de sair sol é mínima, e a de nevar é ainda menor, dado que o sujeito
mora em uma cidade na qual o clima quente não permite que neve. Logo, a força
modal da possibilidade de chover supera as demais, a partir dos diferentes parâmetros
de comparação. Além disso, verifica-se que a fonte de ordenação, da possibilidade
epistêmica, aponta para a verdade da sentença. Ao ordenar o mundo como o mais
próximo do real, a fonte determina aquilo que é mais possível de acordo com a escala
de comparações.
Na sequência, ao trabalharmos com os adjetivos modalizadores deônticos,
vemos em Castilho (2016, p. 525), que esses são usados “(...) quando o falante
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considera o referente do substantivo como algo necessário”, como no emprego dos
adjetivos obrigatório ou necessário. Nesse caso temos:
(37) São urgentes medidas para mudar este cenário no país!
No exemplo acima, imaginamos um mundo no qual ocorre uma pandemia, e, no país
do locutor, o governo considera a pandemia como uma invenção da imprensa, e, por
isso, muitas pessoas perdem a vida diariamente. Diante disso, torna-se urgente que
se tomem medidas para uma mudança no governo. Em uma escala modal temos o
exposto no quadro 5.

Quadro 5 - Escala de comparação - urgente
PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO
MEDIDAS PARA
A
PRIVATIZAÇÃO
DE EMPRESAS.

MEDIDAS PARA A
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA.

Fonte: A autora, 2020.

MEDIDAS PARA MUDAR O CENÁRIO NO
PAÍS.

URGÊNCIA

+

Em (37), a expressão “são urgentes” representa a força modal. Nesse caso,
considera-se que a força se encontra na parte maior da escala modal, visto que o
universo manifestado é o da necessidade ― quantificação universal. A base modal é
circunstancial ― deôntica, dependente do contexto, a qual restringe os mundos aos
quais se tem acesso. A fonte de ordenação é a da necessidade deôntica, tendo em
vista o mundo da necessidade, no qual tem-se a ânsia de viver num país onde os
governantes considerem a ciência e os fatos, e cumpram com o papel de agir
democraticamente em função do povo. Então, em todos os mundos possíveis em que
há

uma

pandemia

e

um

governo

descomprometido

com

a

ciência,

e,

consequentemente com o povo, é urgente que mudanças ocorram.
O que se pode perceber na escala acima é que os parâmetros de comparação
(implícitos) nos mostram que a força modal em (37) é universal. A partir da base modal
mencionada (medidas para mudar o cenário no país), nota-se que são mais urgentes
medidas que alterem o cenário governamental e que atinjam a todos do que medidas
para tratar de reformas ou privatizações de empresas no país, as quais beneficiariam
uma minoria. E, por fim, a fonte de ordenação, da necessidade deôntica, nos mostra
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que a sentença está mais próxima do real, conforme os mundos (de urgência) que
acessa.
Na subdivisão de Castilho (2016), há um grupo chamado de modalizadores
discursivos, os quais dotados, de acordo com o autor, de uma dupla possibilidade:
modificar o substantivo a que se refere, e, ao mesmo tempo, indicar o estado do
participante. Nas palavras de Castilho (2016, p. 525), verifica-se que

Certos adjetivos, também descritos como psicológicos, têm a propriedade de
predicar o substantivo expresso no enunciado, e também um dos
participantes do discurso não expresso no enunciado, em geral o próprio
falante. Esses adjetivos são biargumentais. Tanto numa direção quanto na
outra, o que se observa é que o usuário está emitindo através desses
adjetivos um juízo sobre o sentido do substantivo e sobre um participante,
tendo como pano de fundo o referente dado pelo substantivo.

O autor entende que, nesses casos, o adjetivo predica em duas direções ― e,
por isso, são biargumentais. Um exemplo disso é o que se vê em (41), a seguir, com
lamentável.
(41) É lamentável que o governo deixe os mais pobres de lado.
O adjetivo lamentável é, na proposta de Castilho, um modalizador discursivo, pois
refere-se a dois elementos: ao estado do falante quanto à atitude do governo (o falante
lamenta), que avalia negativamente essa atitude (considera-a lamentável). Nesse
caso, o que se vê é que o adjetivo não predica sobre a verdade da atitude
governamental, mas faz tanto uma avaliação do fato quanto mostra o estado do falante
com relação a ele. Por isso, não se diz que o adjetivo faz uma avaliação sobre o valor
de verdade da proposição, mas modaliza sobre o discurso.
Ainda assim, na proposta que temos discutido, o adjetivo lamentável pode
figurar em uma estrutura escalar, de comparação entre elementos de um parâmetro.
Percebe-se, assim, que é possível considerar outros elementos na escala de lamento
(Quadro 6).
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Quadro 6 - Parâmetros de comparação - lamentável
PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO
GOVERNO ALIAR-SE A
GOVERNO TER
PARTIDOS COM
GOVERNO DEIXAR MAIS POBRES DE
MINISTROS
HISTÓRICO DE
LADO.
INCOMPETENTES.
CORRUPÇÃO.
Fonte: A autora, 2020.

LAMENTO

+

O quadro 6 aponta para possíveis elementos na escala de comparação do
adjetivo lamentável. No contexto político de um governo sobre o qual se fala (o
brasileiro, por exemplo), é bem possível que o falante, ao pronunciar (41), considere
que há outros fatos que, embora igualmente lamentáveis, estão num grau menor em
relação à atitude enunciada. Portanto, o fato de os pobres serem deixados de lado é
mais lamentável que a incompetência dos ministros escolhidos, bem como da aliança
deste mesmo governo com partidos com histórico de corrupção.
Sem a intenção de abarcar a extensa classificação proposta em trabalhos como
o de Castilho (2016), nossa intenção até aqui foi mostrar que um grande número de
adjetivos pode ser analisado a partir da sua dependência contextual, e que isso pode
ter relação direta com a noção de grau (e escala), além de sugerir uma noção
modalizadora. Em outras palavras: ainda que não tenhamos a intenção de classificar
todos os adjetivos aqui elencados como necessariamente modais (ou modalizadores),
é possível que eles estejam relacionados a uma avaliação sobre o fato enunciado,
interferindo no posicionamento em textos argumentativos, caracterizando o projeto de
dizer, o estilo do texto.
Nosso recorte, como já enunciado, é o do papel dos adjetivos em função
predicativa, em contextos com orações subjetivas. Sobre isso, Mosca (1990, p. 134,
apud Castilho, 2016, p. 537) entende que

(...) o adjetivo faz parte de um procedimento utilizado pelo enunciador para
imprimir ao discurso as marcas da veridição de que este necessita para ser
aceito. (…) Certos tipos de adjetivo são talhados para dotar o discurso dessas
marcas de veridição, especialmente aqueles que possuem núcleos
predicativos em torneios como “é certo que”, “é inegável que”, “é necessário
que”, “é obrigatório que”.

Assim, ao tratarmos dos adjetivos em posição predicativa, esperamos contribuir para
o entendimento das escolhas dos autores das redações por esse recurso linguístico.
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A partir do exposto, nossa expectativa é de que demonstrem fortemente as
marcas argumentativas do falante, sua expressividade, e sua relação de verdade com
o que está sendo produzido; ou seja, que marquem a maneira de emitir juízos sobre
o conteúdo das orações substantivas subjetivas dentro do que consideramos aqui
como gênero redação do Enem.
Por meio desses adjetivos, buscamos demonstrar que a modalização tem
caráter argumentativo, porque mostra uma escolha, uma avaliação do sujeito, pois
este trabalha com diferentes graus de comprometimento em suas proposições. Ao
estabelecer classes de comparação, conseguimos descrever a argumentação a partir
da modalidade, e, nesse caso, a modalidade epistêmica e deôntica, por meio das
quais torna-se possível aplicar as noções kratzerianas de força e base modal e fonte
de ordenação nas sentenças. Por meio dessa análise, pudemos perceber a
importância da fonte de ordenação no trabalho com as escalas e a gradualidade dos
adjetivos.

4.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO

O capítulo 4 teve como objetivo demonstrar as diferentes funções que a
categoria dos adjetivos exerce nas sentenças. A partir disso abordamos a relação de
grau dos adjetivos – dependentes do contexto – buscando relacioná-los a diferentes
parâmetros de comparação. Para tanto, apresentamos três importantes variações dos
parâmetros de comparação propostos por Gomes e Mendes (2018), denominados
como a indeterminação, a vagueza e a imprecisão. Na sequência tratamos dos
adjetivos em posição predicativa focando especialmente nas orações subjetivas. Por
fim, trazemos exemplos de sentenças com adjetivos em posição predicativa utilizando
quadros escalares para evidenciar que a os adjetivos empregados modalizam com
mais ou menos força sobre o discurso. O próximo capítulo apresenta a metodologia
e a análise dos dados.
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5

ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo, apresentamos a metodologia e a análise de dados de nossa
pesquisa. Primeiramente, indicamos a fonte dos textos que formam nosso corpus, e
detalhamos um pouco mais como opera a ferramenta de apoio para a localização das
estruturas que são foco deste trabalho.
Na sequência, indicamos os critérios estabelecidos para a análise dos
adjetivos, os dados encontrados, e as possíveis relações entre essa classe e a
modalização, a partir das propostas aqui observadas.

5.1

METODOLOGIA

Na presente pesquisa, procuramos mostrar que os adjetivos em posição
predicativa estão relacionados a uma avaliação do falante sobre aquilo que enuncia.
Sob esta ótica, olhar para os adjetivos é uma maneira de verificar o grau de
modalização utilizado no contexto das redações do Enem.
Dessa forma, trabalhamos com a análise do corpus dividida em dois momentos.
Primeiramente, verificamos ― em textos nota mil do Enem 2018 ― o valor modal dos
adjetivos em posição predicativa, especialmente em orações subjetivas, buscando
demonstrar a função do adjetivo sob o ponto de vista da modalidade. Essa parte está
ancorada na compilação de Saeed (2003) e nos estudos de Castilho (2016).
Num segundo momento, procuramos demonstrar a força argumentativa dos
adjetivos modalizadores encontrados nos textos (especificamente os epistêmicos e os
deônticos) sob uma perspectiva escalar, utilizando o modelo de parâmetros proposto
na seção 3.2.2. Para tanto, mobilizamos as categorias estudadas por Kratzer ([1981]
2012) de força modal, base modal e fonte de ordenação. Isso porque o objetivo desta
pesquisa é demonstrar que os adjetivos em posição predicativa estão em uma escala,
e que ela tem implicações na argumentação, a partir da hipótese de que os adjetivos
nessa posição têm a função de modalizar as sentenças acrescentando força
argumentativa ao texto.
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Sobre o tipo de metodologia, podemos dizer que se trata de uma pesquisa
básica, pois objetiva contribuir com os estudos sobre a temática da modalidade, em
específico com o uso dos adjetivos predicativos em orações subjetivas. É um estudo
qualitativo, pois trabalha com a análise de extratos de textos, originando quadros e
tabelas para análise de resultados. Sobre esse tipo de pesquisa Creswell (2007, p.18)
afirma que
A utilização de amostras intencionais, a coleta de dados com perguntas
abertas, as análises de texto ou imagens, a representação da informação em
gráficos e tabelas, e a interpretação pessoal dos resultados das
averiguações, todas constituem subsídios aos procedimentos qualitativos.

A partir disso, consideramos que o objetivo da pesquisa é interpretativista, uma
vez que a investigação dos adjetivos em posição predicativa como parte de uma
relação de significado, articula, a partir de sua carga modal - epistêmica e deôntica implicações escalares para chegar à argumentação. Essa classificação é aqui
considerada devido ao fato de os estudos interpretativistas basearem sua pauta na
observação dos fenômenos do mundo, isso está diretamente ligado às práticas sociais
do homem e ao significado que delas surgem.
Por fim, quanto aos procedimentos do trabalho, avaliamos que se trata de um
estudo de caso, já que, de forma inicial, para obtermos os dados utilizamos a
plataforma Tropes na localização dos adjetivos encontrados nas redações do Enem.
Na sequência, mediante a análise quantitativa, analisamos os adjetivos modalizadores
em posição predicativa nas orações subjetivas, detalhando seu uso modal nas
sentenças e ampliando a discussão referente ao caráter gradual dessa categoria.

5.1.1 Coleta de dados

Para desenvolver esta análise, utilizamos um conjunto com trinta e uma
redações nota mil referentes ao exame de 2018, cuja temática era a "Manipulação do
comportamento do usuário pelo controle de dados na internet". Essas redações
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integram a Cartilha Redação a Mil, elaborada pelos autores das redações e
organizada por Lucas Felpi (FELPI, 2019)9.
Felpi é um dos estudantes que, naquele ano, tirou a nota máxima no Enem e
decidiu compilar os textos em uma cartilha com o intuito de “(...) ajudar outros
[estudantes], e servir de inspiração e exemplo para a evolução textual de futuros
vestibulandos” (FELPI, 2019, p. 1). Para o autor, a exigência de se fazer uma proposta
de intervenção para melhorar o país é, de algum modo, também concretizada na
disponibilização desse material. A cartilha é composta em seções para cada
participante (ordem alfabética), com o espelho da redação realizada no dia do exame
(versão manuscrita), e a versão transcrita do mesmo texto.
Para esta pesquisa, selecionamos os textos transcritos e os dividimos em três
conjuntos para a análise: redações de 1 a 10, de 11 a 20, e de 21 a 31. Isso foi
necessário porque, conforme apresenta Bertucci (2020), uma das limitações do
programa Tropes é a quantidade de caracteres para a análise ― o que exige a divisão
em grupos de corpus com número grande de palavras (como é o nosso caso).
Em seguida, apenas somamos as ocorrências de cada conjunto, para obter a
totalidade. Assim, foi possível que o Tropes localizasse e permitisse a quantificação
dos adjetivos, que são o foco desta pesquisa.

5.1.2 Identificação dos dados com o Tropes

O Tropes é uma ferramenta de análise semântica criada em Paris, em 1994,
por Pierre Mollete, em parceria com a Universidade Paris 8; sua última atualização e
deu em 2015. O programa é um software de processamento de linguagem natural,
com diferentes possibilidades de uso. Araújo (2017, p. 300) observa que

[o software] destaca-se pelo processamento semântico de textos em línguas
naturais. Para descrever as características dos enunciados em análise, o
Tropes vale-se de critérios linguísticos pré-programados e os associa às
estruturas linguísticas encontradas nos textos processados.
9

A repercussão da Cartilha gerou outra versão, com 44 das 53 redações nota 1000 relativas ao Enem
de 2019, que pode ser encontra em Felpi (2020).
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Por suas características de análise lexical, o programa faz um processamento
refinado, do qual decorrem informações como o “estilo textual”, o contexto básico
relativo ao texto ― denominado ali de “Universo de referências” (sendo uma espécie
de mapeamento do repertório mobilizado no texto) ―, e dados quantitativos referentes
a classes lexicais. Nesta pesquisa, nosso foco se encontra nessa última característica.
No caso desse estudo, o gênero redação do Enem será verificado diretamente
na seção Todas as categorias (FIGURA 1), que é onde estão organizados os dados
sobre os adjetivos (nosso foco de análise10).

Figura 1 - Análise de todas as categorias no Tropes

Fonte: Tropes, 2018.

10

Para uma descrição mais detalhada do uso da ferramenta, sugerimos Bertucci (2020).
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Os textos selecionados para a análise foram anexados ao Tropes a fim de
verificarmos a frequência da presença de adjetivos nos textos em questão. Ao clicar
em “Todas as categorias”, aparecem na tela, do lado esquerdo, as categorias
linguísticas (como verbos, conectores, adjetivos, etc.). Na Figura 2 nota-se como o
item “Adjetivos” é verificado por meio do software.
Figura 2 - Item “Todas as categorias”

Fonte: Tropes, 2018.

É pertinente comentar que, no software, os adjetivos são divididos em objetivos,
subjetivos e numéricos. Os objetivos, segundo o Tropes Tutorial (BERTUCCI, 2018,
p. 10-11), “(...) permitem caracterizar seres ou coisas, independentemente do ponto
de vista do locutor (por exemplo, os adjetivos que exprimem as cores fundamentais)”;
já os subjetivos “(...) indicam uma apreciação sobre um ser ou uma coisa permitindo
exprimir o ponto de vista do locutor (‘interessante’, ‘caro’, ‘agradável’ etc.)”; e os
adjetivos numéricos “(...) agrupam os números (por extenso ou em algarismos) e os
numerais ordinais e cardinais”. A Figura 3 demonstra mais especificamente como
essas categorias são verificadas e marcadas no Tropes.
Com essa identificação da classe, torna-se mais fácil proceder à seleção dos
contextos sob análise: os casos de “ser + adjetivo” em oração subjetiva. Por tudo isso,
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decidimos que o aplicativo contribuiria para a pesquisa que aqui se apresenta, ainda
que a divisão realizada pelo aplicativo não seja aquela pretendida por nós.
Nesse sentido, sempre que inseríamos um conjunto de textos para análise,
clicávamos no item “adjetivos”, e procedíamos à verificação, no contexto, tratava-se
de um caso com oração subjetiva e verbo “ser”, descartando os casos negativos.
Figura 3 - Adjetivos no Tropes

Fonte: Tropes, 2018.

5.2

ANÁLISE DOS DADOS

5.2.1 Resultados gerais

Primeiramente, verificamos as ocorrências de adjetivos nos 31 textos
analisados, o que nos permitiu notar a frequência dessa categoria no corpus ― na
realidade, depois de substantivos e verbos, os adjetivos são a classe mais frequente.
De acordo com o aplicativo, o total de casos com adjetivos foi de 899, totalizando 6,8%
do total de palavras presentes no texto (13.218).
Desses 899 casos, 418 (46,5%) foram marcados como “objetivos”, 400 (44,5%)
como “subjetivos” e 81 (9%) como “numéricos”. Essa divisão, no entanto, não é
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importante para este trabalho, uma vez que procuramos um contexto de ocorrência
específico, e não o tipo de adjetivo anotado pelo Tropes.
Em seguida, observamos os adjetivos em função predicativa, selecionando
apenas os casos em que apareciam antecedidos pelo verbo ‘ser’ (suas flexões), para
que pudéssemos analisar e estabelecer sua força argumentativa por meio de
parâmetros de escala e valor modal; houve um total de 18 diferentes adjetivos
empregados, e de 46 ocorrências. Os resultados de ocorrência e frequência estão
resumidos nos quadros 7 e 8.
Quadro 7 - Frequência dos adjetivos epistêmicos em orações subjetivas
ADJETIVOS
FREQUÊNCIA
COMUM

01

EVIDENTE

01

FACTUAL

01

FULCRAL

01

FUNDAMENTAL

01

IMPORTANTE

06

NEGLIGENTE

01

NOTÓRIO

01

PERCEPTÍVEL

01

PERTINENTE

01

POSSÍVEL

11

RELEVANTE

01

VÁLIDO

03

TOTAL

30

Fonte: A autora, 2020.11
Quadro 8 - Frequência dos adjetivos deônticos em orações subjetivas
ADJETIVOS
FREQUÊNCIA
IMPERIOSO/IMPERATIVO

04

IMPRESCINDÍVEL

03

LÍCITO

01

NECESSÁRIO

05

PRECISO

03

TOTAL

16

Fonte: A autora, 2020.

Entendemos aqui que uma interpretação tão adequada quanto essa seria considerar que os adjetivos
evidente, fulcral, importante e pertinente também se relacionam à ordem do juízo do falante, poderiam,
portanto, serem analisadas pela perspectiva avaliativa, entretanto os contextos dados nos mostram que
os mesmos podem ser analisados sob a perspectiva epistêmica da modalidade.
11
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Os dados dos quadros 7 e 8 indicam que, se de um lado, os itens lexicais que
carregam os valores epistêmicos variam quase três vezes mais que aqueles de valor
deôntico (13 a 5, respectivamente), a frequência entre os grupos tem uma diferença
um pouco menor, ainda que significativa: o total de ocorrência com epistêmicos é
quase o dobro das ocorrências com deônticos (30 a 16, respectivamente).
Nesse sentido, podemos relacionar os dados ao fato de o candidato procurar
itens que sugiram uma leitura a partir do seu conhecimento de mundo, mas, acima de
tudo, de articular sua argumentação muito mais em torno de possibilidades do que de
obrigatoriedades. Entendemos que isso fica claro nessa diferença entre adjetivos
epistêmicos e deônticos.
Além disso, sabendo que esses adjetivos estão voltados ao nível do
conhecimento, eles imprimem ao texto um valor de certeza com relação àquilo que é
enunciado.
É oportuno ressaltar que os dados obtidos não apresentam nenhum caso de
adjetivo discursivo (na nomenclatura de Castilho, 2016), tal como lamentável. Esses
casos, dirá Castilho (2016), são referentes aos itens que predicam sobre o substantivo
e que modificam e expressam um estado psicológico do participante em relação ao
que enuncia.

5.2.2 Análise da modalidade dos adjetivos

Tomando por base a discussão de modalidade que desenvolvemos ao longo
deste trabalho, analisamos alguns casos selecionados para o trabalho. Começamos
com um exemplo de epistêmico (44) e de deôntico (45).
(44) Porém, na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento
das atividades dos usuários online por parte de empresas implica a perda
da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. (FELPI, 2019;
redação 28)
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Nesse exemplo temos a força modal representada pelo adjetivo evidente, pois,
como já vimos, a força é dada pelo item lexical. Nesse caso, o adjetivo contribui para
marcar a força de possibilidade epistêmica no contexto (quantificação existencial),
porque o candidato considera que, em pelo menos um mundo possível, pode-se dizer
que o monitoramento das atividades dos usuários por parte das empresas implica
perda de privacidade.
A base modal, nesse caso, se relaciona ao monitoramento das atividades de
usuários, implicando a perda da privacidade deles. Então, em um mundo no qual o
monitoramento das atividades dos usuários das redes sociais é excessivo, torna-se
evidente que tal situação implica na perda de privacidade dos indivíduos. Por isso,
inferimos que o contexto se insere no mundo dos conhecimentos do candidato, pois
ele assevera sobre a evidência daquilo que está afirmando. Logo, a base modal é
epistêmica, por se basear no conhecimento (ou nas evidências) que o candidato tem
sobre a realidade (“na realidade contemporânea”), e, sobretudo, por indicar que tal
conhecimento é “evidente”.
A fonte de ordenação está voltada para o universo das possibilidades ―
portanto existencial ―, pois considera-se que em pelo menos um mundo o
monitoramento das atividades dos usuários por diferentes empresas resulte na perda
de privacidade dos indivíduos que acessam as redes. Desse modo, a fonte de
ordenação traz a possibilidade epistêmica em questão para bem próxima do mundo
real, uma vez que o candidato usa “evidente” como algo bem claro a todos e usa,
também, no contexto “na realidade contemporânea”, que aproxima o mundo possível
(da modalidade) ao mundo real. Vejamos agora o caso de modalidade deôntica:
(45)

A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais

por servidores de tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes
nas redes sociais. (FELPI, 2019; redação 17)
Nesse exemplo, a força modal é representada pela expressão necessário, uma vez
que é papel desse item lexical atribuir uma necessidade no contexto (quantificação
universal). No contexto da redação ― e do tema “Manipulação do comportamento do
usuário pelo controle de dados da internet” ―, o candidato contextualiza os elementos
que servem de base modal, como o uso de dados por servidores (empresas de
tecnologias) e o ambiente de intolerância que há nas redes sociais.
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Nesse sentido, o candidato considera como uma necessidade avaliar como o
uso de dados por servidores de tecnologia contribui para fomentar condutas
intolerantes nas redes sociais, em todos os mundos possíveis desse contexto (na
base modal). Por isso, a base modal é circunstancial ― deôntica ―, uma vez que a
avaliação dos mundos se aplica às normas gerais ― aquelas que devem ser seguidas
em ambientes onde existe o controle de dados dos usuários (em especial se desejase preservar a liberdade das pessoas12).
Finalmente, a fonte de ordenação é a da necessidade deôntica, pois está
relacionada ao mundo dos deveres, daquilo que deve ser alterado. Assim a força
modal é forte, e não se abrem alternativas para outra situação. Além disso, pode-se
dizer que a fonte de ordenação está próxima aos objetivos estipulados ao longo da
redação, os quais não se distanciam tanto do mundo real, uma vez que a
argumentação tende a racionar sobre o problema como algo real, que ocorre no
mundo (e carece de uma solução que passa pela avaliação indicada).
Seguindo o percurso, novamente vamos analisar um par de adjetivos
relacionados à modalidade epistêmica (46) e deôntica (47), agora com diferentes
bases modais:
(46)

Convém ressaltar, em primeiro plano, que o problema advém, em muito,

de interesses econômicos. Segundo o sociólogo alemão Theodor Adorno, a
chamada “Indústria Cultural”, visando o lucro, tende a massificar e uniformizar
os gostos a partir do uso dos meios de comunicação. Sob esse viés, é possível
depreender que a utilização de dados dos internautas por determinados grupos
empresariais constitui uma estratégia de divulgação de produtos e pensamento
conforme seus interesses. (FELPI, 2019; redação 18).
Com o uso de possível, o candidato relata uma possibilidade que emerge de um trecho
precedente. Essa possibilidade é indicada pela oração subjetiva “depreender que a
utilização de dados dos internautas por determinados grupos empresariais constitui

Parece-nos que uma interpretação tão adequada quanto essa seria considerar que o contexto é
equivalente também a uma modalidade de necessidade teleológica, uma vez que a proposta do
candidato tem vistas a atingir um objetivo específico (dado na redação como um todo). Mas, aqui, por
simplicidade, decidimos cobrir no guarda-chuva do rótulo ‘deôntico’ as ocorrências que estejam
relacionadas a quantificações universais.
12
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uma estratégia de divulgação de produtos e pensamentos conforme seus interesses”.
Nesse contexto, o adjetivo atribui uma força modal existencial ao trecho: existe pelo
menos um mundo onde é possível considerar o uso de dados como uma estratégia
de divulgação das empresas que controlam esses dados na internet. Esse mundo é
dado pelo trecho que precede, com a alusão do candidato à teorização de Adorno
sobre a “Indústria Cultural”, trazida como uma condição para a possibilidade, ou ao
menos como uma “evidência” para o que se coloca como possibilidade na sequência.
Portanto, a base modal desse exemplo é epistêmica, por estar relacionada ao
conhecimento que o candidato tem e traz para o contexto da redação. A fonte de
ordenação indica que, embora não seja certa a consequência que se tira da teoria de
Adorno para a análise da manipulação dos usuários, ela se estabelece como uma
possibilidade viável, e, mais do que isso, fundamentada (na própria teoria sobre
Indústria Cultural). Assim, se de um lado a proposição pode ser fraca por ser uma
possibilidade epistêmica, de outro o argumento de autoridade tende a fortalecer um
pouco o item modalizado.
(47)

A priori, é imperioso destacar que a manipulação da conduta dos

usuários, pelo controle dos seus dados nas plataformas virtuais, é fruto do
despreparo civil para lidar com a influência das tecnologias. (FELPI, 2019;
redação 4)
Em (47) a força modal ocorre por meio do item lexical imperioso e representa uma
necessidade no contexto. Por isso, dizemos que a força é universal, uma vez que o
elemento presente na oração subjetiva deve ocorrer em todos os mundos possíveis
relativos à base modal.
Esta, por sua vez, tem caráter circunstancial (deôntico), porque, para o
candidato, é obrigatório (imperioso) que se destaque a relação direta entre a
manipulação que os usuários sofrem na internet e o seu próprio despreparo em
relação ao modo como são influenciados. Ou seja, em todos os mundos em que se
quer analisar a influência das plataformas é preciso levar em conta o despreparo dos
usuários.
Já a fonte de ordenação é a da necessidade deôntica, pois está relacionada ao
mundo dos deveres para a referida análise. Assim como destacamos no caso (45), a
força modal é forte, e não se abrem alternativas para outra situação. Além disso, pode-
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se dizer que a fonte de ordenação está próxima aos objetivos estipulados ao longo da
redação ― os quais não se distanciam tanto do mundo real, uma vez que a
argumentação tende a racionar sobre o problema como algo real, que ocorre no
mundo (e carece de uma solução, que passa pela avaliação indicada).
Feitas nossas considerações sobre a modalidade que os adjetivos podem
expressar, podemos discutir agora a noção de grau (e modalidade) que eles carregam
nos contextos em que ocorrem. Para essa análise, recorremos a uma escala modal,
que permite estabelecer os parâmetros que mostram a força argumentativa dos
diferentes adjetivos modalizadores em voga.

5.2.3 Análise da gradação dos adjetivos

Assim como indicamos ao longo do texto, os adjetivos que aparecem nos
contextos sob análise têm um caráter de gradação (de escala). Entendemos que, no
contexto da argumentação que o gênero redação do Enem estipula, essa gradação
se relaciona diretamente com a força argumentativa que o candidato consegue
construir em seu texto. Por isso, além de verificar os aspectos modais dos adjetivos
(na seção anterior), decidimos ilustrar a escala da força modal que se pode
depreender dos contextos em que aparecem. Para isso, utilizamos os mesmos
exemplos da seção precedente.
(44) Porém, na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento
das atividades dos usuários online por parte de empresas implica a perda
da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. (FELPI, 2019;
redação 28)
Em (44) temos uma situação que está na escala das coisas evidentes. Assim, para
uma análise com base numa escala, precisamos relacioná-la a parâmetros de
comparação para verificar se o conteúdo carregado pela oração subjetiva é mais ou
menos evidente que outros. Assim, propomos que, no enunciado em (44) outros
fatores poderiam ser relacionados na escala de evidência, em maior ou menor grau.
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Suponhamos dois deles: i) que o uso em demasia das redes online implica na
diminuição de propriedades cognitivas do usuário, e ii), que a aceitação em fazer parte
de uma rede online implica que as pessoas sabem que estão destinadas à
manipulação. A escala ficaria como no quadro 9.
Quadro 9 - Escala de comparação - evidente
PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO
O USO DAS REDES
ONLINE EM DEMASIA
AFETA
PROPRIEDADES
COGNITIVAS DO
USUÁRIO.

AS PESSOAS QUE
ACEITAM FAZER PARTE
DE UMA REDE ONLINE
ESTÃO DESTINADOS À
MANIPULAÇÃO.

–

EVIDÊNCIA

O MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES DOS USUÁRIOS ONLINE,
POR PARTE DAS EMPRESAS,
IMPLICA NA PERDA DA PRIVACIDADE
DOS INDIVÍDUOS.

+

Fonte: A autora, 2020.

O quadro 9 aponta para possíveis elementos na escala de comparação com o
adjetivo evidente ― modalizador epistêmico. No contexto do mundo digital, em que
parte significativa da população mundial tem acesso à rede online, é provável (em
(44)) considerar que há outros fatores que estejam num grau menor em relação à
afirmação posta.
Assim, de acordo com a fonte de ordenação, é mais evidente que o
monitoramento das atividades dos usuários online implica na perda da privacidade
dos indivíduos do que as pessoas que aceitam fazer parte de uma rede online estão
destinadas à manipulação. Da mesma forma, é menos evidente que o uso em demasia
das redes afeta propriedades cognitivas do usuário. Os parâmetros de comparação
(implícitos) nos indicam que o termo utilizado mostra uma escolha, um posicionamento
com vistas à argumentação.
Nesse sentido, portanto, podemos assumir que, entre os itens de comparação,
aquele que é indicado pela oração subjetiva e que está mais à direita na escala de
evidência se coloca como o elemento mais importante na argumentação daquele
trecho.
Ainda tratando das propriedades do adjetivo, compreendemos que evidente
apresenta um grau de vagueza, haja vista que os elementos que podem levar a uma
evidência, como sugere o texto, podem ser variados em diferentes contextos. A partir
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da concepção de indeterminação de Dascal (2002), pode-se aferir que o adjetivo está
representado pela indeterminação, assim como todos aqueles se referirem aos
fenômenos de indefinição e vagueza, como abordado por Gomes e Mendes (2018).
Entendemos que há uma relativa força na afirmação do candidato, de tal modo
que o que se pode discutir é a vagueza (ou especificidade) das evidências. Não
descartamos, ainda, a indeterminação do que se pode colocar como evidente ou não;
ou seja: o termo evidente carrega consigo certo grau de indeterminação ― como,
aliás, todo adjetivo carrega, segundo Gomes e Mendes (2018).
Por fim, não é impreciso, porque entendemos que essa característica, sendo
típica de adjetivos de grau absoluto, é mais próxima daqueles que disparam uma
modalidade deôntica (de quantificação universal). Ao trabalharmos com a escala, fazse necessário abordar a fonte de ordenação, que analisa os aspectos graduais das
sentenças modais. Nesse caso, podemos notar que há uma hierarquia posta na
sentença em 44. Dentro do mundo das necessidades deônticas, a evidência da
proposição está mais próxima do mundo ideal em comparação com as demais
proposições, é mais evidente que as outras. Tudo isso, acreditamos, reforça a
importância dos adjetivos no gênero em análise. Passemos para o caso seguinte:
(45)

A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais

por servidores de tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes
nas redes sociais. (FELPI, 2019; redação 17)
Nesse exemplo, vemos uma situação em que se estabelece algo como necessário, ―
algo que, como vimos, deve acontecer em todos os mundos possíveis. Assim, a escala
de comparação que podemos fazer é com relação a ações ou estados que são
necessários para o combate àquilo que o tema da redação propõe: a manipulação do
comportamento do usuário da internet.
Por isso, sugiramos que, em (45), entender os riscos que o controle de dados
traz para os usuários e debater propostas que combatam a manipulação dos usuários
por parte das plataformas digitais estão graus abaixo da avaliação de como o uso dos
dados fomenta a intolerância nas redes. Para isso, propomos o quadro 10.
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Quadro 10 - Escala de comparação - necessidade
PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO
ENTENDER OS RISCOS
QUE O CONTROLE DE
DADOS POR PARTE DAS
EMPRESAS TRAZ PARA
OS USUÁRIOS.

DEBATER PROPOSTAS QUE
COMBATAM A
MANIPULAÇÃO DOS
USUÁRIOS POR PARTE DAS
PLATAFORMAS DIGITAIS.

–

AVALIAR COMO O USO DE
DADOS PESSOAIS POR
SERVIDORES DE TECNOLOGIA
CONTRIBUI PARA FOMENTAR
CONDUTAS INTOLERANTES
NAS REDES SOCIAIS.

NECESSIDADE

+

Fonte: A autora, 2020.

Se compararmos os parâmetros na escala do quadro 10, entendemos que o
necessário está apontando para a avaliação proposta no exemplo em (45), e que, se
essa avaliação ocorrer, os outros elementos ficam, de algum modo, pressupostos;
debater propostas e entender os riscos seria algo que decorreria da avaliação feita (e
classificada como mais necessária). A partir disso, toma-se que o item mais relevante
é construído no todo argumentativo do autor, seguindo a escala que, supomos, seja
pertinente para o contexto em questão.
Entendemos, ainda, que o adjetivo necessário, sendo um deôntico, tenha
características de imprecisão, tal como o adjetivo cheio. Isso ocorre porque, se cheio
tem parâmetros distintos conforme o contexto ― lembremos das diferenças de ‘copo
de chopp cheio’ vs. ‘taça de vinho cheia’, conforme discutem Gomes e Mendes (2018)
―, necessário também parece ser maleável quanto a isso.
Para as autoras, a imprecisão, característica dos adjetivos de grau absoluto,
“(...) é a tolerância a diferenças de pouca importância entre os dois graus de
comparação de igualdade, devidas a condicionamento cultural ou a situações
comunicativas de frouxidão” (GOMES; MENDES, 2018, p. 173).
Compreendemos que esse é o caso de necessário, porque é possível que o
posicionamento no texto varie sobre o que é mais ou menos necessário num contexto,
mas não vão variar na obrigatoriedade que o adjetivo carrega, sendo referente a todos
os mundos possíveis em questão.
Somado a isso, compreendemos que necessário foge da característica de
vagueza (como pequeno), mas pode ser indeterminado ― dado que todo adjetivo o
pode ser, considerando a perspectiva de Dascal (2002). Nesse sentido, o adjetivo ao
utilizado, estabelece uma hierarquia nas camadas da obrigatoriedade, trabalhando
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com os mundos mais prováveis dentro da ordenação selecionada. Nesse caso, a fonte
de ordenação elege o contexto como o lugar em que essa obrigatoriedade será mais
necessária do que as demais, aproximando a sentença em (45) com o mundo ideal
dentro do contexto dado. Vejamos novamente o caso em (46).
(46)

Convém ressaltar, em primeiro plano, que o problema advém, em

muito, de interesses econômicos. Segundo o sociólogo alemão Theodor
Adorno, a chamada “Indústria Cultural”, visando o lucro, tende a massificar
e uniformizar os gostos a partir do uso dos meios de comunicação. Sob
esse viés, é possível depreender que a utilização de dados dos internautas
por determinados grupos empresariais constitui uma estratégia de
divulgação de produtos e pensamentos conforme seus interesses. (FELPI,
2019; redação 18)
Nesse exemplo, o adjetivo possível apresenta uma escolha sobre as evidências a
respeito da relação entre o uso de dados dos internautas e a estratégia de divulgação
de produtos pelas empresas. Dessa relação ― e ressaltamos aqui a importância do
argumento de autoridade ― pode-se depreender que a utilização é parte da estratégia
das empresas.
Essa possibilidade epistêmica é caracterizada por uma série de fatores, sendo
o principal deles o recurso a uma fonte indicada pelo autor, Theodor Adorno. Assim,
dada essa fonte, algumas possibilidades poderiam ser elencadas; seguindo nossa
análise, propomos algumas delas no quadro 11.

Quadro 11 - Escala de comparação - possível
PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO
DEPREENDER QUE A UTILIZAÇÃO DE
ENTENDER QUE A
DADOS DOS INTERNAUTAS POR
DEBATER O ASPECTO
UTILIZAÇÃO DOS
DETERMINADOS GRUPOS
CENTRAL DA INTERNET DADOS DO USUÁRIO É
EMPRESARIAIS CONSTITUI UMA
PARA A RELAÇÃO
UM MECANISMO
ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DE
PLATAFORMA/USUÁRIO.
IMPORTANTE PARA
PRODUTOS E PENSAMENTOS
AS REDES SOCIAIS.
CONFORME SEUS INTERESSES
–
Fonte: A autora, 2020.

POSSIBILIDADE

+
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Na escala inferimos, a partir dos parâmetros (implícitos/sugeridos) de comparação,
que o sujeito deve considerar mais possível o item à direita. Isso ― reforçamos ―
dada a importância do argumento de autoridade que se articula com o trecho em
discussão e relacionado à fonte de ordenação, que organiza os mundos de modo que
alguns ficam mais próximos ou mais distantes do ideal. Assim, de acordo com o
posicionamento no texto, e dada a teorização feita por Adorno, é possível depreender
que a utilização dos dados dos usuários é uma estratégia para a divulgação de
produtos. Os parâmetros de comparação nos sugerem que a escolha de asseverar
uma sentença, no lugar das outras possibilidades, mostra a construção de um
percurso argumentativo no texto. Logo, assumimos que o item mais à direita é o mais
forte, e, consequentemente, o mais argumentativo, já que a hierarquia demonstrada
na escala é ordenada de acordo com a proximidade com o mundo ideal, função
atribuída à fonte de ordenação, que capta aquilo que é mais possível de ocorrer dentro
desse contexto.
Sobre as propriedades do adjetivo, entendemos que possível, assim como
evidente, apresenta um grau de vagueza, visto que os elementos que podem levar a
uma possibilidade podem ser variados em contextos distintos. Dessa forma, há uma
relativa força na proposição dada, de tal modo que o que se pode discutir é a vagueza
(ou especificidade) das possibilidades.
Aqui, aliás, essa possibilidade parece ser mais específica pela citação que a
antecede (e serve de fonte/causa). Não descartamos, ainda, a indeterminação, do que
se pode colocar como possível ou não; ou seja: o termo possível apresenta um relativo
grau de indeterminação ― característica da classe dos adjetivos, um recurso
metacognitivo na teoria de Dascal (2002).
Finalmente, entendemos que ele não é impreciso, porque essa característica
nos parece ser típica de adjetivos de grau absoluto ― no caso dos adjetivos, aqueles
que disparam uma modalidade deôntica, de quantificação universal sobre os mundos
possíveis elencados na base modal.
Passemos, enfim, novamente por (47):
(47)

A priori, é imperioso destacar que a manipulação da conduta dos

usuários, pelo controle dos seus dados nas plataformas virtuais, é fruto do
despreparo civil para lidar com a influência das tecnologias. (FELPI, 2019;
redação 4)
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Nesse exemplo, muito próximo do cenário de necessário, temos um caso em que se
apresenta algo como imperioso ― e, portanto, algo que deve acontecer em todos os
mundos possíveis. Desse modo, uma possível escala de comparação diz respeito a
ações ou estados que são obrigatórios para se discutir a problemática que aparece
no tema da redação.
Por esse motivo, sugerimos que, em (47), as situações de 1) salientar que a
manipulação da conduta do usuário é benéfica às empresas, e 2) demonstrar que a
manipulação da conduta dos usuários é importante para o desenvolvimento das redes
online estão abaixo da avaliação de destacar que a manipulação dos usuários é fruto
do despreparo deles.
Para isso, propomos o quadro 12.

Quadro 12 - Escala de comparação - imperioso
PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO
SALIENTAR QUE A
MANIPULAÇÃO DA
CONDUTA DO USUÁRIO
É BENÉFICA ÀS
EMPRESAS.

–

DEMONSTRAR QUE A
MANIPULAÇÃO DA
CONDUTA DOS
USUÁRIOS É
IMPORTANTE PARA O
DESENVOLVIMENTO
DAS REDES ONLINE.

DESTACAR QUE A MANIPULAÇÃO DA
CONDUTA DOS USUÁRIOS, PELO
CONTROLE DOS SEUS DADOS NAS
PLATAFORMAS VIRTUAIS, É FRUTO
DO DESPREPARO CIVIL PARA LIDAR
COM A INFLUÊNCIA DAS
TECNOLOGIAS.

IMPERIOSO

+

Fonte: A autora, 2020.

O quadro 12 exibe a escala de comparação com relação ao que foi asseverado em
(47). Nota-se que, no contexto da temática proposta no ENEM, destaca-se que essa
manipulação da conduta dos usuários, pelo controle dos seus dados nas plataformas
virtuais, é fruto de um despreparo civil que pode estar relacionado à ausência de
conhecimento ou orientação dos indivíduos.
O argumento dado em (47) pode ser percebido como mais “forte” na escala de
algo que é “imperioso”, se comparado com a demonstração de que essa manipulação
é importante para o desenvolvimento das redes online.
Pode-se também salientar que tal manipulação é benéfica para as empresas,
haja vista que a importância da manipulação para elas não é um argumento relevante
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de ser ressaltado nesse contexto, pois é uma informação que está implícita na
temática proposta.
Do mesmo modo, demonstrar que tal situação é importante para o
desenvolvimento das redes online é uma argumentação que fica mais à esquerda na
escala de comparação, pois explora um outro eixo temático, não tão imperioso quanto
informar a causa e trabalhar na consequência da manipulação. Para chegar a essas
interpretações dadas pelo contexto, empregamos a fonte de ordenação, pois ela capta
a noção de gradualidade das sentenças modais acima, organizando os mundos de
acordo com aquilo que é mais ou menos imperioso na escala da necessidade deôntica
e aproximando a sentença em (47) do mundo ideal.
Finalmente, assim como destacamos para necessário, o adjetivo imperioso tem
características de imprecisão, em especial por sua força universal. Notamos que, ao
quantificarem universalmente sobre o conteúdo modalizado, esses elementos
parecem funcionar como os adjetivos de escala fechada, sendo maleáveis aos
contextos, permitindo algumas imprecisões de teor situacional/cultural.
No entanto, se é possível que as proposições variem sobre o que é mais ou
menos imperioso num contexto, elas não irão variar na obrigatoriedade que o adjetivo
carrega, pois ele é referente a todos os mundos possíveis em questão. Como
necessário, compreendemos que imperioso não é vago, mas pode ser relativamente
indeterminado ― já que todo adjetivo o pode ser, pois, na perspectiva de Dascal
(2002), o adjetivo pode ser considerado como um recurso da língua.
Nessa seção, procuramos relacionar o aspecto modal dos adjetivos em análise
com uma escala de comparação de força e fonte de ordenação, os quais podem estar
diretamente relacionados ao papel dos adjetivos no gênero redação do Enem.
Tentaremos, adiante, condensar esses elementos a outros que julgamos importantes,
e que foram apresentados anteriormente neste trabalho.
5.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Considerando tudo o que desenvolvemos até aqui, entendemos que o trabalho
com os adjetivos pode contribuir para a compreensão de diferentes aspectos da
relação entre linguagem e tecnologia.
Em primeiro lugar, no que diz respeito à constituição do gênero redação do
Enem como tecnologia, entendemos que os adjetivos cumprem duas funções básicas:
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a primeira de se estabelecerem como um recurso essencial para aquilo que Dascal
(2002) chama de tecnologia cognitiva, uma vez que modificam um predicado, e ― de
modo especial nos casos analisados ― se alicerçam em diferentes mundos possíveis.
Assim, ao serem empregados os adjetivos de caráter modal, utiliza-se um
recurso da língua com vistas a atingir um objetivo específico ― no caso, construir um
argumento acerca da tese defendida na redação. É, portanto, esse “saber-fazer” na
construção do gênero que caracteriza o aspecto tecnológico do gênero textual, uma
vez que, como indicamos no trabalho, a tecnologia relaciona um saber-fazer, a fim de
atingir um propósito: o adjetivo é um recurso que contribui para a construção do
gênero que, por sua vez, é um instrumento com o qual o indivíduo se posiciona no
contexto do exame. Assim, o gênero pode ser considerado como uma tecnologia
cognitiva, sob a perspectiva dascaliana, já que possui um determinado propósito
cognitivo, o discursivo.
A redação do Enem é considerada um gênero do discurso, visto que é
desenvolvido dialogicamente, ainda que possua uma estrutura cristalizada a partir das
competências estipuladas para a sua correção, a produção textual desenvolvida para
o exame é argumentativa, pois depende de uma avaliação pessoal do sujeito para ser
construída. É um texto que exige uma proposta de intervenção para diferentes
problemas sociais, solicita um julgamento crítico.
Ao trabalharmos com o gênero, ressaltamos como as redações do Enem
possibilitam a construção do estilo. Para Bakhtin (2016, p. 265) o estilo “está
indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja,
aos gêneros do discurso, de linguagem ou funcionais” (BAKHTIN, 2016, p. 265). No
gênero em questão, o projeto de dizer é mobilizado quando o indivíduo utiliza a
estrutura dada para desenvolver os seus argumentos, seja por meio da organização
dos parágrafos - introdução, desenvolvimento e proposta de intervenção –
concatenados uns aos outros, seja na escolha dos adjetivos modalizadores em
orações subjetivas. Nesta pesquisa, entendemos que o gênero redação do Enem,
portanto, não se desenvolve de forma geral sem o uso dos adjetivos modalizadores,
visto que, em todas as redações analisadas foram encontrados adjetivos na posição
predicativa em orações subjetivas, isso nos mostra que o indivíduo utiliza esse recurso
a favor da argumentação.
Em segundo lugar, a modalidade que se constrói por meio dos adjetivos é um
modo de responder a enunciados precedentes e construir outros, dado que o
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enunciador viabiliza, por meio desse recurso, um modo de sustentar sua opinião. Em
outras palavras, o adjetivo modal leva o locutor a escolher modos de se comprometer
com o que diz, com vozes que circulam antes, durante e depois da produção do
gênero em questão.
Do ponto de vista da constituição do gênero redação do Enem, entendemos
que os adjetivos contribuem para que o texto não seja “(...) uma simples exposição de
ideias”, como afirmam Corrêa e Garcez (2017, p. 54). Em especial, os adjetivos de
caráter modal cumprem a função de auxiliar na construção de um argumento, levando
o leitor a entender as razões do candidato ao defender a tese ― e, sobretudo, as
possibilidades que se abrem no contexto da modalidade.
Propomos que o amplo uso dos adjetivos encontrados, no contexto linguístico
específico das orações subjetivas, é um fator que caracteriza esse tipo de produção
textual, particularmente por serem comuns no corpus de redações nota mil que
verificamos aqui. Dessa maneira, sugerimos que essa característica é parte do gênero
― ao menos como é entendido pela banca de avaliação. E entendemos ainda que
pesquisas adicionais que verifiquem a ocorrência e a frequência do mesmo fenômeno
em outros conjuntos de textos (do mesmo gênero ou diferente) podem corroborar essa
afirmação.
Como discorremos ao longo da pesquisa, compreendemos que a construção
do texto se dá por meio da escolha de determinadas categorias linguísticas. Se dentro
dessas categorias encontra-se a modalização, graças ao caráter argumentativo do
texto, a presença constante de adjetivos com essa carga modal parece ser um
fenômeno relevante para descrever as redações em questão.
Nossa consideração de que o adjetivo se configuraria como um recurso usado
para a argumentação, por meio da modalidade, parece ter sido confirmada através
dos resultados obtidos ― ainda que, reconhecemos, haja muito mais a investigar a
respeito dessa categoria.13

Alguém poderia dizer que a argumentação no Enem é enfraquecida pelo fato de a tese e os
argumentos que o candidato deve utilizar serem limitados no enunciado da proposta, em especial pelo
direcionamento dos textos motivadores. Nesse caso, o candidato não argumentaria de modo subjetivo,
mas apenas cumpriria um único direcionamento para o tema e, portanto, não faria sentido em se falar
em modalização. No entanto, partimos do princípio que, ainda que seja para cumprir um único
direcionamento, o candidato precisa lançar mão de recursos que caracterizam uma modalização, tais
como os adjetivos discutidos aqui. Deixamos, no entanto, essa possibilidade de refutação para
pesquisas futuras.
13
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Um aspecto que consideramos relevante foi a relação que propusemos entre
as características da modalidade (força modal, base modal e fonte de ordenação;
epistêmico e deôntico; possível e necessário) e as noções de escala que parecem
estar presentes nos adjetivos que encontramos.
Compreendemos que os resultados obtidos confirmam que os adjetivos
mantêm a qualificação do predicado que modificam, mas, na esteira de Ilari e Basso
(2008), com o valor deôntico é a obrigatoriedade ou permissão que está em jogo. E,
no caso do valor epistêmico, os adjetivos “(...) qualificam os enunciados atribuindolhes um caráter de crença ou certeza” (ILARI; BASSO, 2008, p. 325) ― o que está
relacionado com o grau de comprometimento do falante em relação à situação
modalizada.
Na apresentação dos resultados, tentamos capturar a gradualidade dos
adjetivos por intermédio da fonte de ordenação, bem como a força argumentativa na
redação por meio das escalas de comparação sugeridas. A fonte de ordenação
demonstra hierarquia no contínuo entre a possibilidade e a necessidade quando
trabalhamos com a escala de adjetivos. É por meio dela que se verificam quais
mundos são mais ou menos prováveis dentro da ordenação selecionada. A
indeterminação abordada por DASCAL (2002) também interfere na análise dos
adjetivos e sua gradualidade, bem como a indeterminação proposta por Gomes e
Mendes (2018).
Assim, ao versarmos sobre os adjetivos modalizadores, nos ancoramos em
Castilho (2016, p. 524), o qual considera que esses adjetivos “(...) verbalizam uma
avaliação pessoal do falante sobre o conteúdo. O significado que resulta dessa
operação realça a intervenção do locutor, razão por que parece adequado caracterizálos como adjetivos orientados para o falante”. Em nossos dados, julgamos que, de
fato, todos eles são orientados para o falante, uma vez que é o candidato que os
utiliza, com o intuito de modalizar (qualificar) os enunciados, sendo, portanto, a
verbalização da sua avaliação pessoal.
Devemos comentar, também, acerca da ausência de adjetivos discursivos
como lamentável nos contextos em análise. Supomos que isso pode estar relacionado
ao fato de o enunciador, no contexto do exame (Enem), avaliar que a escolha desse
tipo de adjetivo poderia comprometer a força argumentativa do texto.
Outro dado que pode confirmar essa hipótese é o fato de que, nas 31 redações
analisadas, encontramos apenas um caso que parece similar a lamentável: o advérbio
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infelizmente, na redação 22. Ainda assim, permanece em aberto a possibilidade de
uma investigação mais apurada em relação a esse conjunto de adjetivos.
Finalmente, sobre nosso recorte dos adjetivos em função predicativa, mais
especificamente nas orações subjetivas, os diferentes casos encontrados e as
ocorrências parecem corroborar a ideia de Mosca (1990, apud CASTILHO, 2016, p.
537), de que essas construções imprimem marcas de veridição (entendidas por nós
como verdade, certeza, obrigatoriedade, etc.). Para a autora, essas marcas são
necessárias para o discurso ser aceito.
Estendemos essa afirmação a nossos resultados, compreendendo que, no
campo da argumentação, essa aceitação é essencial para a persuasão que se deseja
obter do ouvinte ― ou, no caso, da banca de avaliação. Assim, os resultados parecem
confirmar nossa expectativa de que os adjetivos modais têm caráter argumentativo,
porque a sua utilização mostra uma escolha, reforça um posicionamento, ao serem
empregados diferentes graus de modalização nas proposições.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No início de nosso percurso, consideramos, com Benveniste, que a língua não
é um sistema exterior às práticas humanas, e, por isso, ela deve ser analisada em seu
uso. De algum modo, foi isso o que pretendemos fazer, ao analisar as características
dos adjetivos que modificam orações subjetivas em redações nota mil do Enem.
Ainda que um estudo desse tipo de texto possa ser questionado, por seu grau
de monitoramento e pela falta de outros contextos (com exceção do escolar) de
circulação, entendemos que ele é relevante: a redação do Enem é realizada por
milhões de brasileiros todos os anos, e é estudada, treinada e repetida em escolas,
cursinhos e por meios digitais ao longo do ano.
Além disso, o Exame é utilizado para o ingresso no ensino superior, e é uma
forma de avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil ― a princípio, aliás, essa
avaliação era seu objetivo principal. Dessa forma, entendemos que nossa análise
contribuiu para o entendimento da categoria dos adjetivos, do fenômeno da
modalização, e da própria construção do gênero redação do Enem, sendo, portanto,
uma análise da língua (escrita) em situação de uso, como uma prática humana que
afeta inúmeros brasileiros anualmente.
Também consideramos que nosso trabalho ratifica o caráter simbólico da
linguagem, bem como a possibilidade de ser entendida como uma “tecnologia
cognitiva”, tal como apresentamos na discussão dos resultados.
Mas, acima de tudo, consideramos simbólico que a escrita tenha um papel tão
importante, e que recursos da língua possam ser mobilizados para a caracterização
desses aspectos ― como é o caso das redações em análise, e das inúmeras outras
que são realizadas no exame e ao longo da preparação para ele.
Assim, entender esse “fazer” da redação do Enem está relacionado ao
planejamento essencial que a linguagem permite ― e, claro, é fruto do caráter
simbólico da linguagem e da tecnologia humanas. Dessa maneira, se a escrita facilitou
o planejamento das atividades humanas, entender como essa escrita se configura
parece ser igualmente relevante para que o homem desenvolva novas práticas, reflita
sobre as atuais e adapte o meio a si. Tudo isso, então, parece reforçar o caráter da
análise que aqui realizamos.
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Aqui entendemos, ainda, que a pesquisa nos abriu diferentes possibilidades
para analisar a categoria adjetivo, levantando novas hipóteses ― seja no quesito
modal, ou em grau escalar, assim como a relação com a argumentação. Por isso, uma
análise comparativa com outros textos no modelo Enem ― que não os nota mil ―
contribuiria para a continuidade da pesquisa, acrescendo a possibilidade de uma
noção mais ampla do uso (dos adjetivos) em diferentes estratos de notas.
Para tanto, temos um corpus de redações no banco Digitus, criado pelo
professor Dr. Roberlei Alves Bertucci a partir de produções de alunos do Cursinho
Solidário, por um projeto de extensão da UTFPR, já aprovado pelo comitê de ética ―
o que facilita o desenvolvimento de outras pesquisas.
Por fim, com base em Perelman e Olbrechs-Tyteca (2005), argumentar é
renunciar à força como solução única, é escolher entre possíveis. Na presente
pesquisa, fizemos determinadas escolhas em detrimento de outras, pois as
possibilidades são variadas e foram surgindo cada vez mais durante o
desenvolvimento da mesma. Assim, o acordo (já posto) entre nós pesquisadores com
o nosso auditório se mostra como um constante exercício dialético.
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