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RESUMO 
 

 
 

As gramáticas tradicionais, normalmente, descrevem o advérbio como uma palavra 
invariável que modifica o verbo, o adjetivo e o advérbio, acrescentando-lhe uma 
circunstância. Tal conceito, entretanto, se confirma em apenas algumas ocorrências, 
pois, comumente, defrontamo-nos com advérbios que podem aplicar-se à sentença 
e ao discurso. Da mesma maneira, muitos advérbios classificados como de modo 
não qualificam uma ação ou um estado, mas funcionam como modalizadores do 
conteúdo da sentença.  Segundo Neves (2000, p. 244), os advérbios modalizadores 
têm como característica “expressar alguma intervenção do falante na definição de 
validade de seu enunciado: modalizar quanto ao dever, restringir o domínio, definir a 
atitude e até, avaliar a própria formulação linguística”. Assim, o presente trabalho 
pesquisou o comportamento sintático-semântico dos advérbios modalizadores 
presentes em 16 entrevistas veiculadas nas páginas amarelas da revista VEJA, 
concedidas em 2009 e 2010, por homens e mulheres que ocupam, ou não, cargos 
políticos. Ele se insere na linha de estudo funcionalista, cujos pressupostos básicos 
são encontrados em Ilari et al (1990); Castilho e Castilho (1992); Neves (1996, 1997, 
2000, 2006); Ilari (2007); Castilho (2010); entre outros. A análise dos resultados 
revelou uma motivação funcional dos entrevistados voltada para a adesão do leitor 
no sentido de convencê-lo a compartilhar de seu ponto de vista. No processo de 
interação, o entrevistado, quer seja um político, não político, homem ou mulher, 
preocupa-se com o entendimento, adesão e concordância do leitor. O predomínio 
dos epistêmicos asseverativos afirmativos revela que os entrevistados asseveram 
para demonstrar veracidade ao que é falado e conquistar a credibilidade do leitor. 
Quanto à distribuição dos adverbiais, embora as posições intrassentenciais sejam 
bastante empregadas, as posições periféricas à sentença predominam em nossa 
análise. Quando posicionados no interior da sentença (P3 e P4), eles tendem a 
tomar como escopo um constituinte da sentença e a agregar diferentes valores 
semânticos. Quanto à forma, os advérbios (forma simples) ocupam com mais 
frequência as posições intrassentenciais, sendo que as expressões adverbiais 
(forma composta) tendem a ser licenciados nas posições periféricas. Com este 
estudo, esperamos contribuir com os trabalhos de descrição do português brasileiro, 
e, particularmente, para um novo olhar sobre o ensino da dos adverbiais nas aulas 
de língua portuguesa.  

 

 

Palavras-chave: Advérbios Modalizadores. Sintaxe. Semântica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 

 
The traditional grammars usually describe an adverb as an invariable word that 
modifies the verb, adverb and adjective by adding a condition. This concept, 
however, is confirmed in a few instances, because, commonly, we are faced with 
adverbs that may apply to the sentence and discourse. Likewise, many adverbs 
classified as manner adverb do not qualify an action or a state, but act as the modal 
content of the assertion. According to Neves (2000, p. 244), modal adverbs have the 
characteristic "express some intervention of the speaker in the definition of validity of 
his statement: modalizing as to duty, restrict the domain, set the attitude, and even 
evaluate their own linguistic formulation ". Thus, the present study investigated the 
syntactic-semantic behavior of the modal adverbs present in 16 interviews aired in 
the yellow pages of the magazine VEJA, granted in 2009 and 2010, for men and 
women who occupy or not political positions. It inserts itself in the line of functionalist 
study, whose basic assumptions are found in Ilari et al (1990); Castilho and Castilho 
(1992); Neves (1996, 1997, 2000, 2006); Ilari (2007); Castilho (2010); among others. 
The results revealed a functional motivation of respondents turned to the adhesion of 
the reader in order to convince him to share his point of view. In the interaction 
process, the respondent, whether a politician or not, man or woman, is concerned 
with the understanding, adhesion and agreement of the reader. The predominance of 
epistemic affirmative asseveratives reveals that respondents assert to demonstrate 
the veracity of what is spoken and conquer the credibility of the reader. As to the 
distribution of adverbials, although the intrastatement  positions are quite employed, 
the peripheral positions to the sentence predominate in our analysis. When placed 
inside of the sentence (P3 and P4), they tend to take as scope a constituent of the 
sentence and add different semantic values. As to the form, adverbs (simple form) 
occupy intrastatement positions more often, and the adverbial expressions 
(compound form) tend to position themselves in peripheral positions. With this study, 
we hope to contribute to the work of description of Brazilian Portuguese, and, 
particularly, to a new focus on teaching the "adverb" category in Portuguese 
language classes. 
 
 
 
 
Keywords: Modal adverbs. Syntax. Semantics. 
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11 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

 

Os advérbios modalizadores são itens linguísticos que servem para 

expressar uma avaliação prévia do falante, sobre o conteúdo de uma determinada 

proposição. Com eles, o falante pode afirmar, negar, ordenar, exprimir certeza ou 

dúvida, bem como explicitar o seu grau de engajamento ou distanciamento sobre o 

conteúdo do enunciado. Dada a diversidade de funções semânticas assumidas 

frente às intenções comunicativas dos falantes, esses advérbios, ao serem 

analisados, são distribuídos em diferentes classes.  

Em nosso trabalho, adotamos a classificação de Castilho e Castilho (1992), 

que categorizam esses adverbiais assim: epistêmicos (usados para expressar um 

juízo de valor, uma avaliação, assinalando uma adesão do falante ao que ele diz), 

deônticos (para manifestar um dever ou uma obrigação) e afetivos (para exprimir 

sentimentos ou emoções do falante, como, também, para indicar relações 

intersubjetivas entre falante e ouvinte).  

No intuito de pesquisar o comportamento sintático e semântico desse tipo de 

advérbio, elegemos o gênero “entrevista”, por entender que, nele, o falante, 

comumente, avalia os conteúdos verbalizados. Ao direcionar a sua resposta à 

questão feita, o entrevistado pode expressar seu ponto de vista no sentido de 

esclarecer o tipo de engajamento (total, parcial ou nulo) que mantém diante de um 

determinado conteúdo proposicional enunciado. Também, por entender que, no 

processo de interação, o entrevistado, quer seja um político, uma celebridade ou um 

especialista, preocupa-se com a compreensão, adesão e concordância do leitor. E, 

para alcançar isso, ele pode recorrer aos recursos de modalização que a língua 

possibilita. Com eles, a voz enunciativa procura avaliar o seu próprio dizer, tanto no 

âmbito do saber, quanto do crer, a fim de legitimar o seu posicionamento frente ao 

dito, bem como sua intenção de atuar argumentativamente sobre seus 

interlocutores. 

Assim, analisamos 16 entrevistas veiculadas pela revista VEJA, tendo, por 

base, pressupostos funcionalistas encontrados em Ilari et al (1990); Castilho e 

Castilho (1992); Neves (1996, 1997, 2000, 2006); Ilari (2007); Castilho (2010); entre 

outros. Vale ressaltar que não defendemos uma total subserviência a um modelo 

funcionalista específico, mas nos apoiamos em pressupostos considerados 



 

denominadores comuns que caracterizam a visão funcionalista da linguagem. Por 

exemplo, o princípio de que a língua, instrumento de interação social, não existe em 

si e por si, mas em virtude de seu uso para o propósito de interação entre seres 

humanos (NEVES, 1997). Outro princípio, conforme Givón (1979, apud NEVES, 

1997, p. 28), é o de que as estruturas linguísticas devem ser analisadas dentro de 

uma real situação comunicativa, pois nela as estruturas adquirem funções 

específicas; no entanto, não negligenciamos o potencial da análise estrutural dos 

constituintes da língua. 

Com base nesses princípios, defendemos que os advérbios modalizadores 

assumem suas funções sintático-semânticas dadas as intenções comunicativas dos 

falantes. A depender da intenção, os advérbios podem ser usados para focar um 

constituinte em particular, como se pressupõe, normalmente, nas descrições 

normativas, ou, na maioria das vezes, para operar sobre toda a sentença, ou seja, 

sobre o conteúdo proposicional ou sobre a asserção de que é objeto. Conforme o 

enfoque desejado, os advérbios serão posicionados em lugares específicos dentro 

das estruturas sentenciais.  

Tendo em vista que as gramáticas tradicionais, ao abordarem os advérbios, 

não apresentam uma descrição significativa dos seus comportamentos sintático-

semânticos, julgamos relevante a pesquisa, uma vez que descrevemos e 

analisamos os diferentes domínios (escopos) dos advérbios modalizadores (muitos 

deles considerados tradicionalmente como sendo de modo), observando a influência 

de fatores morfossintáticos e semânticos nos seus posicionamentos nas sentenças. 

Assim, a presente pesquisa visa contribuir com os estudos de descrição do 

português brasileiro, bem como para o ensino, em particular, da categoria 

“advérbio”. 

No que toca aos aspectos metodológicos, a operacionalização da pesquisa 

se deu por meio de análises quantitativa e qualitativa. O objetivo da primeira foi 

demonstrar as frequências de usos dos diferentes modalizadores, nas 16 entrevistas 

analisadas, divulgadas em 2009 e 2010, e que foram selecionadas assim: 8 homens 

e 8 mulheres: 4 homens com ocupação política, 4 homens com ocupação não 

política, 4 mulheres com ocupação política e 4 mulheres com ocupação não política. 

Além desses dois fatores (sexo e tipo de ocupação), verificamos, também, a 

frequência dos tipos de modalizadores em função de sua forma (simples ou 

composta) e de seu posicionamento na sentença. Quanto à análise qualitativa, ela 



 

foi elaborada à medida que recorríamos aos argumentos dos autores que utilizamos 

como referências básicas em nossa pesquisa.  

A escolha do corpus, entrevistas escritas1, publicadas nas páginas amarelas 

da revista VEJA, foi motivada pela situação de interação mobilizada nesse gênero 

discursivo. Embora a amostra deste trabalho seja constituída por entrevistas, na 

verdade, ocupamo-nos, principalmente, das respostas dos entrevistados, não 

perdendo de vista, contudo, as perguntas do entrevistador. Assim sendo, recortamos 

os trechos que continham modalizadores adverbiais, não desprezando, porém, 

outras partes das respostas, responsáveis pelo sentido exato dos modalizadores, 

como, também, pelo fio condutor do contexto comunicativo. 

Visando atender aos objetivos traçados, organizamos este trabalho em três 

capítulos. No primeiro, apresentamos uma breve retrospectiva sobre o tratamento 

dado ao advérbio no decorrer da história, como também a abordagem feita aos 

advérbios pela tradição gramatical. Nesse mesmo capítulo, destacamos algumas 

das contribuições que os linguistas têm dado no sentido de caracterizar a classe dos 

advérbios. No segundo, concebemos a modalização aqui adotada, bem como 

descrevemos as principais características sintáticas e semânticas dos modalizadores 

adverbiais conforme algumas das pesquisas já realizadas no âmbito do português 

brasileiro. No terceiro, apresentamos a descrição e a análise dos dados, com o 

intuito de revelar os verdadeiros usos que os falantes fazem dos advérbios 

modalizadores no gênero “entrevista”. Por fim, as conclusões e as referências 

encerram o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
   Parte desse corpus (03 entrevistas) foi analisada em 2010, resultando no trabalho: BATISTA, M. 

B. de A; KANTHACK, G. S. Ordenação dos advérbios modalizadores em entrevistas veiculadas pela 

revista VEJA. In: Revista Inventário. Salvador: UFBA, 2012, p. 1-15. 



 

 

 

 

2   CAPÍTULO 1:  O ESTATUTO CATEGORIAL DO ADVÉRBIO 

 

 

2.1 Um pouco da história do advérbio  

 

 

Antes de apresentarmos os fundamentos que caracterizam a classe dos advérbios 

modalizadores, cremos ser importante localizar a categoria “advérbio” no conjunto das 

demais classes de palavras, bem como verificar não apenas o tratamento dado a essa 

classe, através dos tempos, mas, também, a função que os autores lhe atribuíam. Para isso, 

faremos, inicialmente, uma breve retrospectiva sobre o advérbio no decorrer da história2.  

Platão, em O Crátilo, identificou como partes constituintes do discurso o ónoma 

(nome) e o rhêma (verbo). Aristóteles, evidenciando a “correspondência entre a estrutura do 

universo e a estrutura da linguagem”, acrescenta a categoria das “conjunções”. Aristóteles 

concebia que o universo era constituído de “substâncias” que, por serem sujeitas a 

acidentes, “traduziam modos de predicação e de ser”, envolvidos por diversas 

circunstâncias. E, amparado nessa visão, definiu as categorias gramaticais em termos 

categoremáticos (incluindo os substantivos, representantes das substâncias do universo; os 

adjetivos e os verbos, correspondentes aos acidentes que envolvem as substâncias; e os 

advérbios, responsáveis pela delimitação de espaço e de tempo dos acidentes) e 

sincategoremáticos (incluindo os elementos de ligação: preposições e conjunções) 

(MARTINS 2008, p. 105). 

Depois de Aristóteles, o filósofo Zenão, c. 300 a. C., funda a escola filosófica 

estóica, que, gradualmente, aprimorou a divisão e categorização das classes gramaticais. 

Baseados em critérios semântico-funcionais, os estóicos chegaram à seguinte classificação 

                                                           
2
   Vale lembrar que a divisão em classes de palavras nos estudos ocidentais remonta à Grécia 

Antiga (NEVES, 2004). 

 



 

gramatical: rhema (verbo), sýndesmos (artigo e pronome), árthra (preposição e conjunção), 

mesótes (advérbio), prosegoria (nomes comuns) e ónoma (nomes próprios). Eles deram à 

classe dos advérbios o nome de mesótes, por considerarem que são termos que ocorrem no 

meio (NEVES, 2004). 

Elia (1980, apud MARTINS, 2008, p. 105-106) afirma que tal denominação “deveu-

se ao fato de que o advérbio ocupava uma posição intermediária entre os nomes, estrutura 

formal com autonomia semântica, e as partículas, sendo como estas invariáveis”.  E, 

segundo o autor, os estóicos sugeriram, mais tarde, o nome de pandékes, “que abrange 

tudo”. Depois, o advérbio passou a ser denominado epirrhéma, expressão grega que quer 

dizer “acrescentado ao verbo”, traduzido, posteriormente pelos gramáticos latinos, para 

adverbium.  

Dionísio da Trácia, século I a.C, considerado como o autor da primeira descrição da 

língua grega (a Techné grammatiké, trabalho alexandrino, com forte influência dos estudos 

linguísticos dos estóicos), agrupou as palavras em oito classes: os nomes próprios e 

comuns são unificados na classe de ónoma; o verbo (rhema) é separado do particípio 

(metoché); a conjunção (syndesmos); a preposição (prothesis); o artigo (árthron); o pronome 

(antõnymiã); e o advérbio (epirrhema). As interjeições, por sua vez, representavam uma 

subclasse do advérbio. Seguindo essa mesma linha, Apolônio Díscolo, séc. II a. C, também 

assume nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção como 

partes do discurso (MONTEIRO, 2011). 

Em sua descrição, considerando noções semânticas, Dionísio identificou vinte e 

seis diferentes classificações ou subclasses para o advérbio, a saber: tempo, meio, 

qualidade, quantidade, número, lugar, desejos, reclamação, negação, concordância, 

proibição, similaridade, surpresa, suposição, ordenação, exortação, agregação, 

comparação, interrogação, intensidade, coletividade, negação enfática, asserção enfática, 

certeza, obrigação e êxtase religioso. Na Techné grammatiké, desse importante gramático 

alexandrino, o advérbio era considerado como uma palavra indeclinável que predicava de 

maneira geral e particular os modos dos verbos. Responsáveis por completar o sentido do 

verbo, os advérbios exerciam um papel semelhante ao do adjetivo com relação ao 

substantivo (NEVES, 2004). Essa mesma relação pode ser observada mais tarde na 

Gramática de João de Barros (1540, apud MARTINS, 2008, p. 106), onde o gramático 

afirma que o advérbio “acreçenta, deminuie e totalmente destruie a óbra do vérbo a que se 

ajunta, e ele é o que dá aos verbos cantidáde ou calidáde acidental, como o adjetivo ao 

substantivo.” 



 

Varrão, escritor romano e autor da obra De língua latina, manteve o sistema de oito 

classes de palavras; no entanto, incluiu a interjeição e retira os artigos, que não existiam na 

língua latina. As palavras eram organizadas pelos seguintes contrastes flexionais: palavras 

com flexão de caso (nomes); palavras com flexão de tempo (verbos); palavras com flexão 

de caso e de tempo (particípios); palavras sem flexão de caso e de tempo (advérbios). As 

palavras foram, ainda, definidas como formas que nomeiam, declaram, participam (nomes e 

verbos) e auxiliam (acompanham os verbos, aos quais se subordinam) (NEVES, 2004). Ao 

definir as classes em relação às categorias de Caso e Tempo, Varrão não encontrou um 

lugar definido para o advérbio e o considerou como um item que serve de apoio a outro 

elemento, dando a esse uma determinada significação (LIMA, 2006). 

Elia (1980, apud MARTINS, 2008, p. 107) argumenta que o gramático renascentista 

Brocense, embora continuasse defendendo que o termo adverbium significava junto ao 

verbo, levava em conta os aspectos sintáticos da língua e o considerava também um 

modificador de outras partes da oração, inclusive do substantivo, como em: bene doctus 

(muito douto), semper lenitas (sempre suavidade).  

Influenciado pela concepção racionalista da linguagem, presente na gramática de 

Port-Royal, Barbosa (1803, apud CASTILHO, 2000, p. 150), em sua Grammatica 

Philosophica da Lingua Portuguesa, assim descreve: "O advérbio, pois, não modifica só os 

verbos... mas qualquer palavra susceptível de determinação, quais são também os 

appelativos, os adjectivos e os mesmos advérbios”.  Nessa gramática, o advérbio é apenas 

uma abreviação da preposição com seu complemento em uma só palavra indeclinável (por 

exemplo: tranquilamente em lugar de com tranquilidade). Elia (1980, apud MARTINS, 2008) 

conclui que tal entendimento levou o gramático a pensar o advérbio como não constituindo 

uma categoria linguística diferente entre as partes do discurso. 

Na primeira metade do século XVI, é publicada, ao lado da Gramática de Fernão de 

Oliveira, a Gramática de João de Barros, composta de quatro partes: Ortografia, Prosódia, 

Etimologia e Sintaxe ou Construção. E é na terceira parte que o autor apresenta a 

classificação das palavras, considerando a existência de nove classes, repetindo a 

classificação tradicional da gramática latina, mas acrescentando-lhe o artigo. Esse autor 

considerava que as palavras se organizavam hierarquicamente, demonstrando isso a partir 

de uma ilustração metafórica, envolvendo as classes gramaticais e o jogo de xadrez: na 

língua há dois reis (o nome e o verbo), e, para cada rei, há uma rainha: para o nome há o 

pronome e para o verbo há o advérbio (MONTEIRO, 2011).  

Como podemos constatar, nessa ilustração, João de Barros considera, assim como 

muitos outros estudiosos, o advérbio como uma palavra que vem junto ao verbo. Segundo 



 

Monteiro (op. cit), João de Barros, ao descrevê-lo, baseia-se em critérios morfológicos 

(primitivos/derivados, simples/compostos, inclusive considerando a formação dos advérbios 

em –mente) e em critérios semânticos (advérbios de demonstrar (eis), de desejar (oxalá), de 

perguntar (como, porque), de ajuntar (em suma), de apartar (afora), de jurar (em verdade), 

de comparar (bem como) e de acabar (em conclusão) etc). Por essa distribuição semântica, 

temos evidente, portanto, a tentativa de se classificar diferentes tipos de advérbios.  

Conforme Silva (2009), Andrés Bello, ao apresentar, em 1847, a Gramática de la 

lengua castellana destinada al uso de lós americanos, propõe sete classes de palavras: 

substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.  Nessa divisão, 

semelhante àquela apresentada pelos gregos, o advérbio é definido como uma palavra que 

tem a função principal de modificar o verbo, mas que pode também modificar o adjetivo ou o 

próprio advérbio. Basicamente, é essa a definição que encontramos em nossas gramáticas, 

como veremos na próxima seção. 

Se, por um lado, vemos que a classificação de itens lexicais constitui algo intrínseco 

ao estudo da língua, por outro, esse percurso traçado, apesar de sucinto, nos revela a falta 

de consenso dos autores quanto à natureza do advérbio, e nos possibilita compreender que 

essa categoria é historicamente apresentada com a função principal de “modificar” o verbo; 

por isso, a etimologia da própria palavra ser um reflexo dessa defendida propriedade: ad 

verbum - adjunto do verbo. 

 

 

 

 

 

2.2 O advérbio à luz da descrição tradicional: alguns problemas  

 

 

No passado, e também em nossos dias, filósofos, gramáticos e linguistas 

concordam com a dificuldade de se caracterizar a classe dos advérbios. Segundo Lima 

(2006), essa dificuldade se deve ao fato de que os advérbios, com exceção dos terminados 

em –mente, não possuem marcas morfológicas comuns e também não dispõem de 



 

características morfológicas de flexão que  possam apontar sua relação com outros 

constituintes sintáticos.  

Tesniére (1969, apud CARONE, 2003), por exemplo, ao estabelecer uma hierarquia 

das relações sintáticas, classifica os advérbios como palavras “vazias”, por não possuírem 

lexema. Biderman (2001), no entanto, defende que a classe dos advérbios integra palavras 

com características semânticas e sintáticas muito distintas, e que essa classe abarca 

palavras de significação externa (lexicais, nocionais) e interna (gramaticais).  

Mattoso (1999), ao tentar classificar o advérbio, opta pela conjunção de dois 

aspectos: o mórfico e o semântico (morfossemântico). E salienta a necessidade de se 

utilizar mais de um critério para a classificação, desde que de forma coerente e com uma 

hierarquia definida. É o que faz ao definir o advérbio como “nome ou pronome que serve de 

determinante a um verbo” (p. 77). Segundo ele, os advérbios podem ser de natureza 

pronominal (função ligada à comunicação linguística), situando o evento em relação à 

posição espacial ou temporal do falante (locativos e temporais), e de natureza nominal, 

indicando os “modos de ser” do evento (modais). 

As gramáticas tradicionais, por sua vez, ao abordar o advérbio, imprimem uma 

certa homogeneidade a essa categoria. Basicamente, ele é descrito como um elemento 

invariável que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Vejamos algumas 

definições: 

 

 

É o vocábulo determinativo do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. 

Acrescenta a estoutras palavras o conceito de tempo, lugar, modo, etc., que 

lhes delimita ou esclarece o sentido (SAID ALI, 1964, p.183). 

 

 

São palavras que se juntam a verbos, para exprimir circunstâncias em que se 

desenvolve o processo verbal, e a adjetivos, para intensificar uma qualidade 

(CUNHA, 1986, p. 499). 

Advérbio é a expressão modificadora que por si só denota uma circunstância 

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

função de adjunto adverbial [...] O advérbio é constituído por palavra de 

natureza nominal ou pronominal e se refere geralmente ao verbo, ou ainda, 

dentro de um grupo nominal unitário, a um adjetivo e a um advérbio (como 

intensificador) ou a uma declaração inteira (BECHARA, 2009, p. 287-288).  

 



 

 

Advérbios são palavras modificadoras do verbo. Servem para expressar as 

várias circunstâncias que cercam a significação verbal. Alguns advérbios, 

chamados de intensidade, podem também prender-se a adjetivos, ou a outros 

advérbios  (LIMA, 1996, p. 164). 

 

 

Percebemos, claramente, nessas definições, uma mistura de critérios: morfológicos, 

sintáticos e semânticos. Ao caracterizar o advérbio como palavra invariável, considera-se 

um critério morfológico; ao relacioná-lo sintaticamente ao verbo, ao adjetivo ou a outro 

advérbio, aplica-se um critério sintático; e, adota-se um critério semântico, quando o 

considera como um modificador do sentido da palavra. O critério semântico também se 

aplica quando se caracteriza os advérbios pelas circunstâncias que expressam. 

Além dessa mistura de critérios, as definições dadas ao advérbio apresentam 

características muito gerais e não dão conta do seu potencial funcional. Por exemplo, a ideia 

de “modificação”, além de não ser clara, não contempla boa parte dos advérbios 

(CASTILHO, 2010).  Esse autor acrescenta que análises críticas consideram um acerto da 

tradição gramatical identificar na modificação o traço forte dos advérbios, mas, ao mesmo 

tempo, salienta a dificuldade de explicar por esse traço todos os tipos de palavras 

consideradas pela tradição como advérbio, uma vez que muitos deles não exercem essa 

propriedade. 

Outro problema é assumir que, basicamente, o advérbio é modificador de verbo, de 

adjetivo ou mesmo de advérbio. Isso nem sempre se confirma, como se pode ver nos 

exemplos de Neves (2000, p. 235): 

 

 

(1) O destino do Hospital do ex-IAPI também mudou, só que para pior para a 

contrariedade de seus quase 1.500 habitantes. 

 

(2)  E quem sabe se de tudo que pudesse fazer, se entre todas as reações 

possíveis, não era justamente isto – ceder, pagar. 

 



 

(3)   Alguns  inquéritos solicitados pelo Saps à polícia arrastam-se morosamente 

sem chegar à apuração policial dos crimes, muito embora as autoridades da 

mais alta hierarquia se empenham nisso.  

 

Em (1), o advérbio incide sobre o numeral; em (2), sobre o pronome; e em (3), 

sobre a conjunção. Melo (1978, p.104), apesar do caráter normativo de seu estudo, já 

apontava essas possibilidades do advérbio, ao descrevê-lo como “palavra que circunstancia 

ou intensifica a significação de um verbo, de um adjetivo, de outro advérbio, e, em certos 

casos, de um pronome ou de um nome”. Ou seja, o que ele sinaliza é que o advérbio não 

restringe o seu escopo. Ele pode incidir sobre outras categorias, inclusive a própria 

sentença, como ilustram os exemplos abaixo (cf. ILARI, 2007, p. 155-156): 

 

 

(4) Realmente, deve ser maravilhoso ter uma família grande.  

 

(5)     Diariamente (...) eles chegam atrasados. 

 

(6)     Humanamente, é impossível fazer tanto processo ao mesmo tempo. 

 

 

Nesses casos, o advérbio apresenta um escopo amplo, pois incide sobre toda a 

sentença e não sobre um constituinte específico. Em (4), por exemplo, “realmente” expressa 

a opinião/expectativa do falante em relação à ideia de ser maravilhoso ter família grande; 

em (5), “diariamente” indica a frequência com que reitera o atraso da chegada deles; em (6), 

“humanamente” limita o ponto de vista do qual pode ser considerada correta a afirmação: é 

do ponto de vista humano e não de qualquer outro. Poucas gramáticas abordam essa 

propriedade de o advérbio modificar toda a oração (CUNHA; CINTRA (1985); SACCONI 

(1990); BECHARA, 2009)), e, as que assim o fazem, não fornecem uma explicação 

plausível sobre a natureza dos advérbios que têm esse comportamento. Sacconi (1990), 

apesar de sinalizar sobre essa possibilidade, considera que palavras e locuções que 

modificam frase são palavras denotativas e não advérbios. 

Outra ideia que não se aplica a todos os advérbios é a de “circunstância”, que, 

segundo Houaiss (2001, p. 573), exprime “condição de tempo, lugar ou modo que cerca ou 



 

acompanha um fato ou uma situação e que lhes é essencial à natureza”. Conforme Neves 

(2000, p. 256), são circunstanciais, por princípio semântico, apenas os advérbios de lugar e 

de tempo, que expressam circunstância “ancorada no circuito de comunicação”, ao fazer 

referência ao falante e ao “aqui e agora”. Esses advérbios fixam o ponto de referência do 

evento da fala, por isso a autora os considera ligados à classe dos dêiticos (palavras que 

indicam o lugar (aqui) ou o tempo (agora) em que um enunciado é produzido, bem como os 

participantes de uma situação do enunciado (eu/tu)). Como têm por referência elementos do 

contexto, os dêiticos só podem ser entendidos se se considerar a situação de comunicação. 

Outro problema que se verifica na definição tradicional envolve o aspecto 

morfológico: o advérbio é uma palavra invariável. Na prática, o advérbio pode, sim, variar, 

como podemos constatar em (7 - 9): 

 

 

(7) Saiu cedinho/ agorinha. 

 

(8) Ontem tinha menas pessoas. 

 

(9) Ela estava meia triste. 

 

 

Como se pode ver, os advérbios em destaque apresentam variação em sua forma. 

A propósito da flexão de menos e meio, Cezario et al (2004) confirmam que isso é frequente 

em textos literários de Camões e em obras do romantismo e modernismo. Segundo eles, 

nesses casos, o advérbio copia os traços típicos da morfologia do adjetivo (palavra variável 

que concorda com o nome a que se refere). 

Segundo Basílio (1992), a análise morfológica das formas adverbiais revela apenas 

uma regularidade, a formação dos advérbios a partir do acréscimo do sufixo -mente. Esse 

tipo de advérbio apresenta uma homogeneidade, do ponto de vista morfológico, distinta dos 

demais advérbios. Pertence a uma classe aberta, visto que o processo derivacional que lhes 

dá origem se constitui na língua como um processo muito produtivo, tendo em sua origem 

uma base adjetival feminina, a exemplo de calmamente, resultante do adjetivo calma (de 

maneira calma) + o sufixo mente. Trata-se de uma situação em que, ao perder a 

variabilidade em gênero e número, o adjetivo adota as características do advérbio. No plano 



 

semântico, os advérbios em -mente são semelhantes aos demais advérbios, pois se referem 

a diferentes domínios (modo, instrumento, tempo, lugar, modalidade entre outros) 

(BASILIO,1992). 

A relação de derivação3 possibilta a aplicação de relações parafrásticas entre a 

forma em –mente e um complemento preposicional: voluntariamente (de modo voluntário). A 

paráfrase adjetival é uma característica particular dos advérbios em –mente de base 

adjetival, os quais podem ser substituídos pela construção sintática com conector (PREP + 

NOME). Por exemplo, para calmamente, tem-se a paráfrase nominal com calma; para 

prudentemente, com prudência.   

As propriedades morfológicas apresentadas não se constituem como suficientes 

para considerar a instauração de uma classe de palavras em particular. A dificuldade 

encontrada pelos gramáticos em explicitar precisamente o grupo de palavras sob o rótulo de 

advérbio deve-se, principalmente, à diversidade de comportamentos sintáticos e semânticos 

dessa categoria. A propósito disso, Pottier (1962, apud VIDAL, 2009, p. 21) afirma: “parece 

que se incluíram nas gramáticas sob a rubrica ‘advérbios’, todas as palavras com as quais 

não se sabia o que fazer. A sua lista não se fecha nunca e não se lhe dá uma definição 

integrante”.  

O advérbio é tido como uma classe com delimitação imprecisa, inclusive, porque 

abriga palavras que poderiam pertencer a outras classes, a exemplo do lá, mostrado por Ilari 

et al (1990, p.72): 

 

 

(10) Ela tem lá seus defeitos. 

 

(11) Eu sei lá o que isso quer dizer. 

 

(12) E assalariado lá tem escolha? 

 
 
Para essas ocorrências de lá, os autores atribuem a denominação de 

operador, que tem a função de sinalizar a distância entre o enunciador e os fatos 

                                                           
3
  Basílio (1992) discute se advérbios como normalmente, calmante, entre outros, são formados 

por derivação ou composição; ou se apenas sofrem flexão. 



 

enunciados. Não há uma referência espacial, como acontece com os advérbios de 

lugar em que o lá está inserido. Portanto, dada a heterogeneidade do advérbio, nota-

se a impossibilidade de estabelecer critérios únicos para “postulação de uma classe 

única”, conforme atesta Perini (1996).  

Apesar de os critérios tradicionais de classificação permanecerem como referência 

válida no tratamento dos advérbios, as definições tradicionais não dão conta dos diferentes 

usos do advérbio na língua. Ilari et al (1990) consideram que os efeitos de sua aplicação são 

claros e não contraditórios para apenas um pequeno número de casos. E acrescentam: 

 

 

Na prática, o gramático defronta-se com inúmeros exemplos em que os 
critérios levam a classificações conflitantes; e às dificuldades de aplicação 
dos próprios critérios a gramática tradicional tem acrescentado as de um 
tratamento até certo ponto inconseqüente, decorrente em grande parte da 
tentativa de associar de maneira constante à palavra certas propriedades 
que se confirmam apenas em algumas de suas ocorrências. [...] Tratar do 
‘advérbio’ é, antes de mais nada, tomar consciência desses equívocos, 
constatando a diversidade de emprego dessas expressões (ILARI et al, 
1990, p. 69). 

 

 

Vale ressaltar, também, que as gramáticas normativas se apoiam, normalmente, 

em dados de linguagem exclusivamente escrita, literária e normativista, ignorando o aspecto 

pragmático-discursivo que caracteriza as situações reais de uso da língua. Bechara (2009, 

p. 290) é um dos poucos autores da tradição gramatical que faz alusão ao aspecto 

pragmático dos adverbiais. Ele argumenta que essa categoria dispõe de bastante 

mobilidade dentro da estrutura frasal e possui contorno entonacional variado, estando a 

serviço das intenções comunicativas do falante.  

Tendo em vista que os advérbios são palavras de natureza muito diversa em 

termos morfológicos, sintáticos e semânticos, apresentaremos, a seguir, como alguns 

linguistas procuram rever e aprimorar o tratamento dado a essa categoria. 

 

 

2.3 O advérbio à luz da descrição linguística: algumas contribuições  

 



 

 

Na tentativa de compreender os comportamentos particulares dos diferentes tipos 

de advérbios, trabalhos pioneiros, como os de Greenbaum (1969) e Quirk et al (1989), de 

cunho funcionalista, Jackendoff (1972), e Bellert (1977), de cunho gerativista, descrevem as 

propriedades sintático-semânticas4 dessa categoria. 

 Greenbaum (1969, apud NETO; PEZATTI, 2005, p.197), ao analisar os advérbios 

da língua inglesa, classifica-os como disjuntos (advérbios sentenciais), adjuntos (advérbios 

de constituintes) e conjuntos (com pontos de contato com as preposições e as conjunções, 

estabelecendo relações coesivas que ultrapassam a sentença).  

Jackendoff (1972, apud POLLI, 2006, p.115), ao estudar a distribuição e a 

interpretação semântica dos advérbios predicativos da língua inglesa, assim os classifica: 

advérbios de modo (que modificam a significação do verbo e funcionam como 

predicadores), advérbios orientados ao sujeito (funcionam como predicadores de dois 

argumentos) e advérbios orientados ao falante5. Para estes últimos, Bellert (1977, apud 

CASTILHO; CASTILHO, 1992, p. 215) propõe o seguinte desdobramento: advérbios 

avaliativos, modais ou epistêmicos, de domínio e pragmáticos. 

Quirk et al (1989, apud GASPARINI BASTOS, 1997) acrescentam os subjuntos à 

categorização de Greenbaum (1969), e assim descrevem os advérbios: os adjuntos e os 

subjuntos são caracterizados, respectivamente, por determinar o verbo, ou o verbo e o 

objeto, e são mais integrados à estrutura interna da oração; os conjuntos estabelecem 

ligações entre duas unidades linguísticas; já os disjuntos expressam uma avaliação do 

falante sobre a forma de comunicação ou sobre o conteúdo do que está sendo dito, 

estendendo seu domínio sobre a frase como um todo – portanto, um advérbio sentencial.  

Um advérbio para ser disjunto deve ter a frase como escopo e expressar uma avaliação do 

falante.  

Partindo de classificações como essas, Ilari et al (1990), Castilho e Castilho (1992), 

Neves (2000), Ilari (2007) e Castilho (2010), autores cujos estudos fundamentam a nossa 

pesquisa, descrevem o comportamento de advérbios no português segundo a perspectiva 

sintático-semântica, como veremos nas próximas seções. 

                                                           
4
  O nosso estudo não ignora o papel da morfologia, mas a sintaxe e a semântica são a nossa 

prioridade.  

5
  Costa e Costa (2001) sugerem, no entanto, que a designação “orientado para o sujeito”, de 

Jackendoff (ibidem, 1972), seja substituída pela de “orientado para o agente”, por esta última ser uma 
designação mais abrangente que a primeira. A orientação para o sujeito evidencia a função sintática, 
ao passo que a orientação para o agente se reporta ao papel semântico.  



 

 

 

2.3.1 Os advérbios e suas propriedades sintáticas  

 

 

Considerando que o advérbios não formam uma classe homogênea, Ilari et al  

(1990, p. 79)  propõem a seguinte classificação sintática: advérbios de Constituinte, 

Sentenciais e de Discurso. 

Os advérbios de Constituinte são aqueles que se aplicam a um constituinte 

particular da oração, como vemos em (13), onde o advérbio incide sobre “falar”, 

qualificando-o, e em (14), onde o advérbio incide sobre “nove”, apontando-o como foco da 

declaração: 

 

 

(13) Falar bem. 

 

(14) Exatamente nove.   (ILARI et al, 1990, p. 96). 

 

 

Os advérbios Sentenciais são os que se aplicam à oração como um todo, como é o 

caso de “provavelmente” e “realmente”: 

 

(15) Provavelmente, eu poderei interferir na decisão dos meus filhos. 

 

(16) [...] realmente, deve ser maravilhoso ter uma família grande. (ILARI, 1990, p. 

82). 

 

 



 

Em (15), o enunciador considera como provável toda a informação posterior, ou 

seja, o fato de ele poder interferir na decisão dos filhos; já, em (16), é o fato de ser 

maravilhoso ter uma família grande que é asseverado como uma realidade. 

Os advérbios de Discurso, por sua vez, aplicam-se a unidades cujas dimensões 

ultrapassam não só os limites dos constituintes, como também os da sentença: 

 

 

(17) A- Agora que estão todos maiores, quer dizer, cada um fica mais ou menos 

responsável por si. B- já se cuidam A- de higiene, de trocar de roupa, todo 

esse negócio. Quer dizer, já é alguma coisa que ele fazem porque...B- Ajuda 

demais, né? A- Já ajudam bem. A- Agora, tem sempre [...] numa família 

grande há sempre um com tarefa de supervisor... por instinto, não é por 

obrigação. (ILARI, 2007, p. 156) 

 

 

Na primeira ocorrência, o advérbio Agora estabelece uma referência temporal, 

indicando que a ação se realiza no momento da enunciação; na segunda, introduz um novo 

“momento de discurso”, que se distingue do anterior, ou seja, a iniciativa das crianças, que 

era descrita de forma positiva, sofre uma ressalva, uma vez que se passa a discutir a atitude 

repressiva da filha mais velha para com os irmãos. Em ambos os casos, o escopo de 

“agora” extrapola os limites da sentença, pois se refere ao discurso. Isso ocorre, 

principalmente, com os dêiticos (temporais e locativos). 

Castilho (2010), examinando o comportamento sintático dos advérbios, afirma que 

suas funções sentenciais podem ser de quase argumentos, adjuntos e marcadores de 

argumentos e adjuntos:  

 

a) Advérbio quase argumental 

 

Para tratar da função de quase argumento, o autor atenta que, apesar de os 

argumentos serem referenciais, o que é próprio dos substantivos e dos pronomes que os 

substituem, há situações em que os advérbios são proporcionais a sintagmas preposicionais 

e, nesse caso, podem ser considerados "quase argumentais". Nesse grupo, estão alguns 

advérbios considerados pela gramática tradicional como de modo, que aceitam ser 



 

parafraseados pelos sintagmas preposicionais de modo X, de maneira X, trocando-se o X 

pelo adjetivo que está na base desses advérbios. É o que podemos perceber em (18), 

parafraseado em (18a): 

 

 

(18) ou a mulher se dedica inteiramente à carreira ... [...] exclusivamente à 
carreira ... ou [...]  

 

(18a) ou a mulher se dedica de modo inteiro à carreira, de modo exclusivo à 

carreira ... (CASTILHO, 2010, p. 545). 

 

 

No aspecto semântico, esses advérbios qualificam semanticamente seu escopo. No 

âmbito sintático, esses advérbios são "quase argumentos" do verbo.  

 

b) Advérbio como adjunto 

 

Quanto ao valor de adjunção, conforme Castilho (op. cit.), os advérbios podem 

operar como adjuntos adverbiais e como adjuntos adsentenciais.  Como adjuntos adverbiais, 

eles serão passíveis de focalização por apenas/só; de clivagem por é que e de interrogação. 

Isso será demonstrado em (19) e (20) abaixo (conforme Castilho, 2010, p. 546): 

 

(19)  Discutiu francamente seu problema.  
 

(19a) Discutiu apenas/só francamente/ Foi francamente que ele discutiu/    

Discutiu  francamente?  

 

 

(20) Realmente hoje choverá  
 

(20a) *Só/Apenas realmente hoje vai chover / *É realmente que hoje vai chover/ 

*Realmente vai chover?  



 

 

 

Ao contrário de francamente, que aceita os testes demonstrados em (19a), 

observemos que não é possível com o advérbio realmente em (20a), indicando, assim, que 

esse último é um adjunto adsentencial. Com essa função, os sintagmas adverbiais podem 

ser transformados em sentença matriz nucleada pelo verbo ser + o adjetivo (que está na 

base do advérbio respectivo), como se pode notar em (20b). Por outro lado, um advérbio, 

como francamente não passa por esse teste, como indica a agramaticalidade de (19b): 

 

 

(19) Discutiu francamente seu problema. 
 

(19b)  *Foi franco que ele discutiu seu problema. 

 

 

(20) Realmente hoje choverá  
 

(20b) É real que hoje vá chover.  (CASTILHO, 2010, p. 547). 

 

 

Esse tipo de estratégia mostra, portanto, que realmente (20) é um advérbio de 

sentença, funcionando, assim, como um adjunto adsentencial. O francamente, por sua vez, 

funciona, como um advérbio de constituinte, portanto um adjunto adverbial. 

 

c) Advérbios como marcadores de argumentos e adjuntos 

 

Um advérbio que desempenha esse tipo de função é o assim6, em casos que não 

correspondem ao que a GT considera advérbio de modo, como em agir assim, 

parafraseável por agir desse jeito. Para explicar essa função de marcador, Castilho (2010, 

p. 547) apresenta os seguintes exemplos: 

                                                           
6
   O potencial multifuncional desse advérbio foi identificado pelos pesquisadores do Projeto de 
Gramática do Português Falado, no final da década de 1980 (ILARI et al, 1990). 



 

 

(21) espero não ter problemas com elas porque ... nós mantemos ... assim ... um 
diálogo bem aberto ... sabe?  
 

(22) ela está assumindo tarefas ... assim ... precocemente ... não é?  
 

 

O assim em (21) e (22) retoma o verbo expresso anteriormente ao qual atribui 

(respectivamente) o argumento e o adjunto que se seguem: “manter ... um diálogo”, 

“assumir tarefas ... precocemente”; apresenta, também, propriedades semânticas de 

modalização, ao modalizar os constituintes que ele anuncia, passando a instrução de que 

eles devem ser interpretados aproximativamente, sem muita certeza (quase asseveração): o 

falante se mostra inseguro quanto ao objeto direto, “um diálogo”, quanto ao adjunto 

“precocemente”. 

Nesses dois casos, o assim assume a propriedade discursiva de um preenchedor 

de silêncio. Enquanto organiza seu próximo movimento verbal, o locutor preenche, com ele, 

o vazio conversacional, evitando a perda do turno. Segundo Castilho (2010), essa é apenas 

uma das propriedades linguísticas desse advérbio de potencialidade altamente 

multifuncional. 

Além da análise das funções sentenciais do advérbio, Castilho (2010, p. 549) 

questiona se advérbios podem selecionar argumentos e defende que “advérbios derivados 

de verbos e de adjetivos transitivos reproduzem frequentemente a respectiva estrutura 

argumental”. Para tanto, exemplifica:  

 

 

(23) Especialmente para aqueles casos, o remédio se mostrou bastante eficiente. 
 

(24) Agiu vinculadamente ao estrangeiro.  
 

 

Especialmente e vinculadamente, nessas sentenças, funcionam como transitivos, 

pois selecionam como argumentos “para aqueles casos” e “ao estrangeiro”, 

respectivamente. Segundo Castilho (2010, p. 549), alguns dêiticos temporais e locativos 



 

também podem ser redobrados por sintagmas preposicionais e, nesses casos, são também 

transitivos, como em (25) e (26): 

 

 

(25) Depois disso ainda tive problemas.  
 

(26) Aqui em casa quem manda é minha mulher  
 

 

Advérbios com valor transitivo, como em (23 - 26), fragilizam a descrição normativa 

de que os advérbios são termos acessórios. A propósito disso, Bomfim (1988) e Ilari et.al 

(1990) alertam que algumas palavras incluídas na categoria advérbio (temporais e locativos) 

podem se comportar, sintaticamente, também como termos essenciais. Em (27), a retirada 

do advérbio cedo, por exemplo, compromete a significação da oração (27a), o que justifica 

que não seja tratado como um mero acessório: 

 

 

(27) Não vou cedo 
 

(27a) Não vou. 

 

 

Para explicar o posicionamento dos advérbios nas sentenças, os autores recorrem, 

basicamente, à proposta pioneira de Jackendoff (1972, apud TOSQUI; LONGO, 2003), que 

distribuiu os advérbios da língua inglesa em diferentes posições. Resumidamente, são elas: 

posição inicial ou final sem pausa; posição inicial ou final com pausa; posição medial (junto 

de verbo auxiliar). 

Considerando, portanto, as posições inicial, medial e final que os advérbios podem 

ocupar numa sentença, Perini (1996) também descreve formalmente o comportamento 

desses elementos em português e propõe diferentes funções para cada tipo de advérbio. 

Dentre elas, destacamos: 

 



 

a) A de atributo:  

 

Exercem essa função os advérbios que funcionam como atributo do verbo e podem 

ocupar diferentes posições numa sentença, como, por exemplo, o advérbio frequentemente:  

 

 

(27) As crianças brincam frequentemente. 
 

(28a) As crianças frequentemente brincam. 

 

(28b) Frequentemente, as crianças brincam. 

 

b) A de adjunto adverbial 

 

Exercem essa função os advérbios que, por modificarem um constituinte específico, 

apresentam restrições quanto à mobilidade na sentença, como é o caso, por exemplo, do 

advérbio completamente, como indica o contraste abaixo: 

 

 

(28) Maria arrumou completamente o quarto. 
 

(29a) Maria arrumou o quarto completamente. 

 

(29b) *Completamente, Maria arrumou o quarto. 

 

 

c) A de adjunto oracional 

 

Desempenham essa função os advérbios que têm por escopo toda a sentença, e 

que podem, inclusive, se posicionar em diferentes lugares, como se pode notar em (30):  



 

 

 

(29) Esse suco, sinceramente, não está bom. 
 

(30a) Sinceramente, esse suco não está bom. 

 

 (30b) Esse suco não está bom, sinceramente. 

 

 

Aqui, sinceramente expressa o ponto de vista do falante em relação a toda 

sentença: esse suco não está bom. 

Para dar conta da posição dos advérbios, Perini (2010) enfatiza a necessidade de 

se considerar o critério semântico, pois entende que “o escopo de um adverbial é parte de 

seu significado” (p. 319). Mas lembra que, em relação a essa noção de escopo dos 

advérbios, ainda há muito a ser investigado. 

Castilho (2010), por sua vez, trata da colocação do sintagma adverbial, 

considerando-o em relação às funções sentenciais, e apresenta as seguintes possibilidades 

de colocação: 

 

 

a. Posição 1 (P1): Sintagma adverbial antes da sentença; 

b. Posição 2 (P2): Sintagma adverbial depois da sentença; 

c. Posição 3 (P3): Sintagma adverbial entre o sujeito e o verbo; 

d. Posição 4 (P4): Sintagma adverbial entre o verbo (ou sua nominalização) e 

seu argumento interno. 

 

Em P1 e em P2, dispõem-se os modalizadores e as outras classes semânticas que 

tomam por escopo toda a sentença. O advérbio realmente é um deles (CASTILHO, 2010, p. 

549): 

 

 



 

Posição 1: 

 

(30) Realmente você vê que aqui você passa melhor.  
 

(31) e agora realmente ele não gasta muito.  
 

 

Posição 2: 

 

(31) Você vê que aqui você passa melhor, realmente. 

 

(32) e agora ele não gasta muito, realmente.  

 

 

Castilho explica que os advérbios de sentença apresentam uma mobilidade maior, 

podendo também ser licenciados nas posições 3 e 4: 

 

 

Posição 3  e Posição 4: 

 

(33) a. você realmente vê que aqui você passa melhor.  

 

b. você vê realmente que aqui você passa melhor.  

 

c. você vê que realmente aqui você passa melhor. 

 

d. você vê que aqui realmente você passa melhor. 

  

e. você vê que aqui você realmente passa melhor.  



 

 

f. você vê que aqui você passa realmente melhor.  

 

 

Já um advérbio como exatamente, mesmo podendo ocorrer nas posições 1 e 2, 

quando ocorre na posição intermediária, desencadeia diferentes significados. Vejamos (34): 

 

(34) Exatamente, os associados tratam das vantagens de seu emprego. 
 

(34a)  Os associados tratam das vantagens de seu emprego, exatamente. 

 

(34b)  Os associados tratam exatamente das vantagens de seu emprego. 

 

 

Como se pode constatar, em (34) e (34a), exatamente é um confirmador e atua 

como advérbio sentencial; mas, se deslocado para a posição 4, (34b), opera como um  

verificador focalizador, logo, um advérbio de constituinte. 

Por essas descrições, percebemos que, pelo eixo sintático, os advérbios, a 

depender de sua natureza, podem ocorrer em diferentes posições (inicial, medial e final), ou 

incidindo sobre uma categoria específica (advérbio de constituinte) ou sobre a sentença 

(advérbio). Além disso, há casos que o escopo do advérbio extrapola os limites de uma 

sentença (de discurso).  

 

 

2.3.2  Os advérbios e suas propriedades semânticas  

 

 

Quanto ao aspecto semântico do advérbio, Ilari et al (1990) destacam dois papeis: o 

de predicação e o de não predicação. A predicação, para Castilho (2010, p. 128), “é uma 



 

operação de transferência de traços semânticos que se movimentam pela sentença e pelo 

texto”. Há predicação quando um operador (classe que tem a propriedade de tomar outra 

classe por escopo) transfere para o seu escopo (termo sobre o qual incide um operador) 

propriedades que antes não dispunha.  

Ao transferir propriedades ao escopo, três tipos de predicação são produzidas: 

emissão de um juízo sobre o valor de verdade da classe-escopo (predicação modalizadora); 

alteração de extensão dos indivíduos designados pela classe-escopo (predicação 

quantificadora); alteração das propriedades intensionais da classe-escopo (predicação 

qualificadora). Castilho (2010, p. 244) assim exemplifica as relações de predicação:  

(35) Realmente, o jogador alto ganha fácil a partida. 

 

 

                    Quadro 1: Relações de predicação 

Modus 

Sentencial 

Dictum sentencial 

Sintagma Nominal Sintagma Verbal 

      fácil  

Realmente jogador     alto ganha    a partida 

 

 

Nesse quadro, temos ilustradas quatro predicações resultantes da relação entre os 

predicadores: alto, ganha, fácil, realmente e seus escopos: jogador, jogador alto, ganha e 

toda a sentença respectivamente. O verbo ganha predica os sintagmas nominais jogador 

alto (a que é atribuído o papel de agente da ação verbal) e a partida (a que atribui o papel 

de paciente); fácil predica ganha, atribuindo-lhe uma qualidade; no sintagma nominal, alto 

predica jogador, atribuindo-lhe um traço de dimensão; e, por fim, realmente predica toda a 

sentença, modalizando-a de forma asseverativa: É real que o jogador alto ganha fácil a 

partida. 

Quanto à dependência da classe semântica do escopo, tem-se uma predicação de 

primeira ordem, quando o predicador toma por escopo um item referencial (como jogador 

alto). Quando o escopo é outro predicador (como ganha fácil), tem-se uma predicação de 

segunda ordem. Se o escopo é uma sentença, tem-se uma predicação de terceira ordem ou 

hiperpredicação. 



 

A gramática tradicional, ao afirmar que “o advérbio modifica o sentido do verbo ou 

do adjetivo, pressupõe que ele expressa uma predicação de grau superior” (ILARI, 2007, p. 

158), já que o advérbio predica uma propriedade da qualidade ou ação que se atribui ao 

sujeito, assim como o adjetivo ou o verbo atribui uma propriedade ou uma ação ao sujeito.  

A classe dos advérbios predicativos, conforme Ilari (2007), é composta pelos 

qualitativos, intensificadores, aspectualizadores e modalizadores.  

Os advérbios qualitativos são representados por aqueles que permitem paralelismo 

com a composição substantivo mais adjetivo. Por exemplo, em (36), temos morar bem e 

buzinar brabamente, que correspondem, respectivamente, à morada boa e à buzinaço 

brabo: 

 

 

(36) Morar bem, buzinar brabamente (ILARI et al , 1990, p. 96). 
Os intensificadores, como o próprio nome diz, podem intensificar, por exemplo, o 

sentido de um verbo, um adjetivo, um advérbio, ou qualquer outra categoria, interferindo na 

intensão da classe modificada. É o que podemos notar em (37), em que os advérbios 

intensificam os valores dos verbos: 

 

 

(37) fala muito, procuro bastante, quase nem aparece (ILARI et al , 1990, p. 96). 
 

 

Os advérbios aspectualizadores têm a função de anunciar a frequência com que o 

evento se realiza, como em (38), em que o verbo diariamente quantifica a frequência de 

“chegarem atrasados”:  

 

 

(38) Diariamente eles chegam atrasados. 
 

 

Os modalizadores, por sua vez, são advérbios que qualificam a asserção; são 

assim chamados porque evocam as modalidades lógicas. Esses advérbios, em seus 



 

exemplos mais típicos, predicam sobre toda a sentença. Comporta-se assim o advérbio 

certamente, como ilustra (39): 

 

 

(39) Certamente as contas foram pagas.  (“Certamente P = Afirmo com certeza 
que P”).  

 

 

Já a não predicação ocorre quando não há “transferência de traços semânticos 

típica da predicação” (CASTILHO, 2010, p. 551). Portanto, não é função dos não 

predicativos a modificação de sentido. Estão nessa classe os advérbios de verificação, 

subdivididos em afirmação, negação e focalização, e os advérbios circunstanciais de lugar e 

tempo. 

Os advérbios de afirmação e de negação correspondem aos assim nomeados nas 

gramáticas tradicionais; os de focalização são os que, aplicados a um segmento da 

sentença, explicitam que esse segmento fornece informações mais exatas, como ilustram os 

exemplos em (40) e (41) abaixo:  

 

 

(40) exatamente nove. 
 

(41) Queria falar justamente a respeito disso. Justamente porque a tabela falhou 
é que os filhos vieram ao acaso (ILARI et al, 1990, p. 96). 

Em (40), o advérbio focaliza o quantificador nove e em (41), respectivamente o 

assunto a ser tratado e a falha da tabela. 

Os circunstanciais são considerados, por Ilari et al (1990), como dêiticos (palavras 

cuja referência encontra-se no contexto), por isso, os autores defendem que esses 

advérbios devem ser tratados como uma classe gramatical distinta da dos advérbios, uma 

vez que apresentam empregos diferenciados, podendo, inclusive, funcionar como 

argumentos do verbo, como se vê em (42): 

 

 

(42) Isso aqui é entrada. (ILARI et al, 1990, p. 88).  



 

 

 

Quanto ao reconhecimento das propriedades semânticas dos advérbios, Castilho 

(2010) mantém a mesma classificação de Ilari et al (1990); no entanto, considera que o 

grupo dos predicativos se compõe dos modalizadores, quantificadores e qualificadores, 

assim sistematizados: predicação por avaliação da classe-escopo (advérbio modalizador, 

exemplificado em (43)); predicação por quantificação da classe-escopo (advérbio 

quantificador, exemplificado em (44)); e predicação por qualificação da classe-escopo 

(advérbio qualificador, exemplificado em (45)): 

 

 

(43) [...] infelizmente Recife é uma cidade de mais de um bilhão de habitantes. 
(CASTILHO, 2010, p. 552). 
 

(44) e uma vez por semana eu me dou ao luxo de comer doces [...] (CASTILHO, 
2010, p. 567). 

 

(45) [...] o brasileiro em princípio eu acho que come muito mal. (CASTILHO, 2010, 
p. 558). 

 

 

O autor ainda acrescenta que tais designações não remetem a itens adverbiais 

únicos e distintos, pois um mesmo item pode desencadear mais de uma significação, a 

exemplo do realmente, que tanto pode modalizar quando qualificar: 

 

 

(46) Realmente, o advérbio é complicado. (CASTILHO, 2010, p. 552). 
 

 

Esse exemplo suscita pelo menos dois significados: É uma realidade que o 

advérbio é complicado e O advérbio é muito complicado. O valor semântico a ser 

considerado corresponde à “significação mais saliente” na interação em curso (CASTILHO, 

2010, p. 552). 



 

Os advérbios predicativos e não predicativos, na proposta de Neves (2000), são 

nomeados, respectivamente, de modificadores e não modificadores. Assim como na 

proposta de Ilari et al (1990), Neves subclassifica-os conforme as suas propriedades 

semânticas: de modo (ou qualificadores), de intensidade (ou intensificadores) e 

modalizadores, (quando são capazes de modificar o sentido); quando não, são eles: 

advérbios de afirmação e negação (“que operam sobre o valor de verdade da oração” (p. 

238)); advérbios circunstanciais (de lugar e de tempo); advérbios de inclusão, de exclusão, 

de verificação (“que não operam sobre o valor de verdade da oração” (p. 239)); e advérbios 

juntivos (“que operam conjunção de orações (...) indicando contraste (...) indicando 

conclusão” (p. 241)). 

Dado o que foi apresentado, afirmamos que a categoria “advérbio” designa 

um grupo muito distinto de palavras, que apresenta natureza e funções diversas, o 

que a torna bastante heterogênea. E, dentre os advérbios, chamamos a atenção dos 

modalizadores, descrito pela gramática tradicional, normalmente, como advérbio de 

modo. Como veremos, no próximo capítulo, trata-se de uma classe com 

comportamento sintático e semântico bastante particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  CAPÍTULO 2: OS ADVÉRBIOS MODALIZADORES  

 

 

3.1 Considerações gerais sobre a modalização 

 

 

Ao construir um enunciado, normalmente o locutor apresenta uma postura neutra 

ou compromete-se com o que diz, manifestando sua intenção e sua avaliação frente ao 

conteúdo da mensagem. Para isso, pode recorrer a diferentes recursos linguísticos, como, 

por exemplo, a modalização.   

No sentido de explicitar a noção de modalização, Castilho e Castilho (1992) 

discutem a habitual distinção entre “modalidade” e “modalização”. Para eles, a modalidade 

se refere à maneira como o falante apresenta o conteúdo proposicional da sentença, seja de 

forma assertiva (afirmativa ou negativa), interrogativa e jussiva (imperativa ou optativa); já a 

modalização é a estratégia usada pelo falante para expressar seu relacionamento com o 

conteúdo da proposição, podendo, com ela, avaliar o seu teor de verdade ou expressar um 

julgamento. Os autores consideram que a distinção não é de grande valia, pois há sempre 



 

uma avaliação prévia do falante sobre o conteúdo proposicional que ele veicula, por isso, 

tratam-nos como sinônimos. 

O falante, ao lançar mão das estratégias metadiscursivas (aquelas que tomam por 

objeto o próprio dizer) da modalização, segundo Koch (2009, p. 125), tem por objetivo 

preservar a sua face, por meio de ressalvas, atenuações, como também “marcar o grau de 

comprometimento, de engajamento [...] com o seu dizer, o grau de certeza com relação ao 

dito”. 

Segundo essa autora, a classe dos modalizadores é representada, em stricto 

sensu, por aqueles que expressam as modalidades lógicas aléticas, epistêmicas e 

deônticas, alvo de estudo há muito tempo. E, além desses, apresenta os modalizadores 

axiológicos, atitudinais e atenuadores. 

Os modalizadores aléticos (1) se referem à “necessidade ou possibilidade da 

própria existência dos estados de coisas no mundo” (KOCH, 2009, p. 135-136); os 

epistêmicos (2) expressam o “comprometimento/engajamento do locutor com relação ao seu 

enunciado” (p. 136); e os deônticos (3) “indicam o grau de imperatividade/facultatividade 

atribuído ao conteúdo proposicional” (p. 137): 

 

 

(1) É impossível não se comover com essas lúcidas palavras de Nildo Ouriques. 

A poluição conecta-se ao despovoamento do interior do Estado, tanto que a 

pequena propriedade fundiária está em vias de extinção.  

 

(2) Evidentemente, a divisão social do trabalho, associada aos direitos de 

propriedade e mediada pelo dinheiro, é uma maneira um tanto engenhosa de 

organizar a produção. Na medida em que cada indivíduo subordina sua 

existência à tarefa que lhe cabe nessa gigantesca organização social 

chamada sociedade capitalista, é de esperar que, "no conjunto da obra", esse 

arranjo pareça bastante funcional. Não há como negar que, excluindo todas 

as demais dimensões da vida humana, o capitalismo é um eficiente sistema 

produtor de mercadorias. 

 

(3)  É indispensável que se tenha em vista que, sem moralidade, não pode haver 

justiça social. 

 

 



 

Quanto aos modalizadores axiológicos (4), segundo a autora, eles são usados para 

expressar uma “avaliação dos eventos, ações, situações a que o enunciado faz menção” (p. 

137); os atitudinais ou afetivos (5) “encenam a atitude psicológica com que o enunciador se 

representa diante dos eventos enunciados” (p.138); os atenuadores (6) são usados para “a 

preservação das faces dos interlocutores” (p.138): 

 

 

(4)  (...) Curiosamente, ao mesmo tempo em que proliferam alternativas de 

consumo e deleite através dessa potente máquina produtora de todo e 

qualquer tipo de mercadoria, nossos interesses tendem a convergir para 

atividades cada vez mais especializadas e descoladas das outras esferas da 

vida. Com a vista ofuscada, dedicamos nossos dias a conquistar um horizonte 

de sonhos que já não sabemos como desfrutar. 

 

(5)  Lamentavelmente, a Universidade contribuiu para o colapso ecológico da 

Ilha, destruindo a mata e jogando objetos químicos no mangue (...) 

 

(6)  Talvez fosse melhor pensar em modificar o atual estatuto, que, ao que me 

parece, apresenta algumas lacunas que poderão criar problemas futuros. 

Koch (2009, p.138) inclui também ao grupo dos modalizadores os delimitadores de 

domínio (hedges), (7), que “explicitam o âmbito dentro do qual o conteúdo do enunciado 

deve ser verificado”, e os comentadores da forma como o enunciador se representa perante 

o outro no ato de enunciação (8): 

 

 

(7)  [...] geograficamente falando... o tipo de terreno... que nós encontramos... 

por exemplo o terreno plano... o terreno plano... aparentemente é um terreno 

bom...  

 

(8)  Honestamente, não se pode falar em corrupção no caso em tela. 

 

 

Para Neves (2006, p. 152), todo ato de enunciar implica modalizar: “se a 

modalidade é, essencialmente, um conjunto de relações entre o locutor, o enunciado e a 



 

realidade objetiva, é cabível propor que não existam enunciados não modalizados”. O 

falante marca de algum modo o enunciado que produz, seja em relação à verdade do fato 

expresso, seja em relação ao grau de certeza do mesmo. 

A modalização pode ser expressa pela morfologia, sintaxe, ou prosódia, 

como afirmam Castilho e Castilho (1992, p. 217-218): 

 
 

A modalização movimenta diferentes recursos lingüísticos: 1) a prosódia, 

como nos alongamentos vocálicos e na mudança de tessitura, em ‘trabalhei 

muiiito, mas muito MESmo; 2) os modos verbais; 3) os verbos auxiliares 

como dever, poder, querer e os verbos que constituem orações parentéticas 

e matrizes como achar, crer, acreditar (Kovacci,1972; Vogt - Figueira, in 

Vogt, 1989, p. 165 - 210); 4) adjetivos, sós ou em expressões como ‘é 

possível’, ‘é claro’, ‘é desejável’; 5) advérbios como possivelmente, 

exatamente, obviamente etc.; 6) sintagmas preposicionados em função 

adverbial, como ‘na verdade’, ‘em realidade’, ‘por certo’ etc. 

 
 

Pelas palavras desses autores, percebemos, portanto, que a modalização pode ser 

expressa por diferentes recursos linguísticos, e, dentre eles, estão os sintagmas adverbiais, 

por meio dos quais o enunciador pode marcar, no enunciado, o seu julgamento, a sua 

atitude e a sua opinião acerca do que fala ou escreve, fornecendo, ao interlocutor, pistas ou 

instruções de reconhecimento do efeito de sentido que deseja imprimir. 

 

 

 

3.2 Os advérbios e as marcas no enunciado 

 

 

Os modalizadores adverbiais, uma das estratégias usadas pelo falante para 

expressar diferentes valores, compõem uma classe bastante heterogênea e comporta 

diversas subclasses. Sua característica básica, segundo Neves (2000, p. 244), é   

 

 



 

expressar alguma intervenção do falante na definição da validade e do valor 

de seu enunciado: modalizar quanto ao valor de verdade, modalizar quanto 

ao dever, restringir o domínio, definir a atitude e, até, avaliar a própria 

formulação linguística.  

 
 
Na categorização de Ilari et al (1990, p. 83), os advérbios modalizadores 

incluem-se na subclasse dos predicativos e agrupam-se de três formas: os Quase-

Modais (9), ligados às crenças, opiniões e expectativas dos interlocutores; os 

Hedges ou de Circunscrição (10), que “têm como traço comum limitar o ponto de 

vista sobre o qual pode ser considerada correta a asserção”; e os de Atitude 

Proposicional (11), que se referem a uma apreciação do falante sobre o conteúdo da 

asserção. Para cada um dos exemplos abaixo, utilizamos um dos testes (paráfrases) 

que confirmam serem esses advérbios modalizadores:  

 
 
(9)  Realmente eu ainda não sei qual é o meu time preferido. 
 
(9a) Que eu ainda não sei qual é o meu time preferido, é uma realidade. 
 

 
(10) Humanamente é impossível voar. 
 
(10a) Do ponto de vista humano, é impossível voar. 

 
 

(11) Lamentavelmente nem todos são sinceros. 
 
(11a) É lamentável que nem todos sejam sinceros. 
 
(11b) Eu lamento que nem todos sejam sinceros. 

 
 

Castilho e Castilho (1992) propõem algumas alterações no quadro dos 

modalizadores definido por Ilari et al (1990), subdividindo-os em epistêmicos, deônticos e 

afetivos. 

Os modalizadores epistêmicos, que “expressam uma avaliação sobre o valor de 

verdade e as condições de verdade da proposição”, são subdivididos em três tipos: os 

asseverativos, que “indicam que o falante considera verdadeiro o conteúdo de P”, 

apresentado como uma afirmação ou negação que não deixa margem para dúvidas; os 

quase asseverativos, que “indicam que o falante considera o conteúdo de P quase certo”; e 

os delimitadores, que “estabelecem os limites dentro dos quais se deve encarar o conteúdo 



 

de P”, denominados, hedges na categorização anterior (CASTILHO; CASTILHO, 1992, p. 

222).  

A propósito dos modalizadores epistêmicos asseverativos, aqueles que servem 

para expressar uma avaliação sobre o valor de verdade da sentença, eles possibilitam ao 

falante manifestar um alto grau de adesão ao conteúdo sentencial e podem ser 

representados pelo predicador "eu sei com certeza que P", em que P corresponde ao 

conteúdo proposicional. Como já pontuamos, a asseveração pode ser afirmativa (12) ou 

negativa (13), como indicam os exemplos e suas paráfrases correspondentes: 

 

 

(12) Evidentemente ele tomará uma decisão. 

  

(12a) Eu sei com certeza que ele tomará uma decisão.  

 

 

(13) De jeito nenhum vou deixá-lo entrar. 

 

(13a)  Eu sei com certeza que não vou deixá-lo entrar.  

 

 

 

Integram a classe dos advérbios asseverativos os seguintes advérbios: 

 

 

Asseverativos afirmativos: realmente, evidentemente, naturalmente, 

efetivamente, obviamente, reconhecidamente, logicamente, seguramente, 

verdadeiramente, certamente, absolutamente, forçosamente, fatalmente, 

incontestavelmente, inegavelmente, indiscutivelmente, indubitavelmente, 

exato, certo, lógico, pronto,na realidade, sem duvida mesmo. 

Asseverativos negativos: de jeito nenhum, de forma alguma, de maneira 

nenhuma (CASTILHO, 1992, p. 222). 

 



 

Os modalizadores epistêmicos quase asseverativos podem ser usados para 

expressar uma avaliação sobre o conteúdo sentencial, dado pelo falante como “quase certo, 

próximo à verdade, como uma hipótese que depende de confirmação” (CASTILHO; 

CASTILHO, 1992, p. 222). Por meio de seu uso, o falante não se responsabiliza pelo 

conteúdo proposicional. A sentença é avaliada como uma possibilidade epistêmica, o que 

representa uma baixa adesão do falante com respeito ao que está sendo verbalizado. Os 

seguintes advérbios desempenham esse papel: talvez, assim, possivelmente, 

provavelmente, eventualmente. Podem, também, ser representados pelos predicadores: eu 

acho que, eu suponho que, é possível que, como vemos em (14) e (15): 

 

 

(14) Possivelmente essa fase vai passar. 

 

(14a) É possível que essa fase vá passar. 

 

 

(15) Provavelmente os alunos compraram o livro. 

 

(15a) Eu suponho que os alunos compraram o livro. 

 

 

Os modalizadores epistêmicos delimitadores servem para estabelecer as condições 

para o entendimento de uma sentença ou de seus constituintes, restringindo o âmbito da 

informação veiculada e instruindo o interlocutor sobre como ele deve acionar os 

mecanismos linguísticos da significação. Advérbios como quase, em geral, do ponto de vista 

de + (adjetivo), linguisticamente, historicamente, profissionalmente, pessoalmente são 

alguns exemplos desses modalizadores, que, geralmente podem ser representados pelo 

predicador “digamos que do ponto de vista X, Y”. Tal possibilidade pode ser constatada em 

(16) e (17), com suas paráfrases (CASTILHO; CASTILHO, 1992, p. 222): 

 

 

(16) Tecnicamente o plano já foi ajustado. 



 

 

(16a) Digamos que, do ponto de vista técnico, o plano foi ajustado. 

 

 

(17) Estamos geograficamente distantes de casa. 
 

(17a) Digamos que, do ponto de vista geográfico, estamos distantes de casa. 

 

Os modalizadores deônticos, por sua vez, podem ser usados para predicar o 

conteúdo sentencial, que passa a ser entendido como um estado de coisas que precisa 

ocorrer obrigatoriamente (CASTILHO; CASTILHO, 1992, p. 223). Geralmente, a 

modalização deôntica compreende a obrigação, a proibição, a permissão e a volição. Os 

exemplos, abaixo, ilustram esse tipo de modalização: 

 

 

(18) Ele passará obrigatoriamente pelos exames de seleção. 
 

(18a) É uma obrigação que ele passe pelos exames de seleção. 

 

 

(19) Necessariamente você estará aqui à tarde. 
 

(19a) É uma necessidade que você esteja aqui à tarde 

 

 

Nesses exemplos, não é mais o teor de verdade da proposição que está em jogo; 

aqui, considera-se que o conteúdo da proposição deva ocorrer obrigatoriamente, ou seja, 

“tem que P”, conforme Castilho e Castilho (1992, p. 223). Os deônticos mais comuns são 

necessariamente e obrigatoriamente. 

Finalizando a subcategorização de Castilho e Castilho (ibidem), têm-se os 

modalizadores afetivos, aqueles que servem para expressar a função emotiva da linguagem. 



 

Os autores os classificam em subjetivos e intersubjetivos, mas salientam que os limites 

entre eles são muito tênues.  

Os modalizadores subjetivos afetivos evidenciam os sentimentos que são 

despertados no locutor pelo conteúdo sentencial. Como exemplos desses adverbiais, têm-

se: felizmente, infelizmente, lamentavelmente, curiosamente, surpreendentemente, 

espantosamente, estranhamente. Podem ser parafraseados por "eu fico/ [adjetivo] que P" 

/"eu verbo [deadverbial7] por P"/"é (um) substantivo [adverbial] que P'. Trata-se, portanto, de 

um predicador de segunda ordem (predicam o locutor e a proposição ao mesmo tempo), 

como se pode ver em (20) e suas paráfrases: 

 

(20) mas [...] infelizmente [a glândula mamária] é sede de muitos tumores 

(CASTILHO; CASTILHO, 1992, 253) 

 

(20a) eu fico infeliz que a glândula mamária seja sede de muitos tumores. 

 

(20b) eu me sinto infeliz por a glândula mamária ser sede de muitos tumores. 

 

(20c) é uma infelicidade que a glândula mamária seja sede de muitos  tumores.  

 

         

Os modalizadores intersubjetivos afetivos, por sua vez, evidenciam os sentimentos 

do locutor diante do interlocutor, com respeito ao conteúdo sentencial, podendo ser 

parafraseados por "sou [adjetivo] com você [a propósito de P]". São exemplos de 

intersubjetivos os advérbios: sinceramente, francamente, honestamente. Esses também são 

predicadores de segunda ordem, pois tomam por escopo a primeira e a segunda pessoas 

do discurso, como ilustram o exemplo abaixo e sua paráfrase (cf. CASTILHO; CASTILHO, 

1992, p. 253):  

 

                                                           
7
  O termo “deadverbial” é empregado por Tesnière (1934, apud DUBOIS, 1999, p, 600) como um 

tipo de translação (processo que “consiste em passar uma palavra plena de uma classe gramatical 
a outra classe gramatical”). A substantivação do advérbio, a exemplo de “as pessoas de bem” e “o 
porque das coisas” é denominada “deadverbial”.  A translação do advérbio (adverbialização) a 
partir de um substantivo denomina-se “desubstantival”, como em “falar com ternura”, e a partir de 
um adjetivo, “deadjetival”, exemplificado em “sair rápido”.  



 

 

(21) sinceramente [...] não consegui entender.  
 

(21a) Sou sincero com você ao dizer que não consegui entender.  

 

 

De modo semelhante a esses autores, Neves (2000, p. 237-8) propõe a seguinte 

subdivisão semântica: epistêmicos ou asseverativos (indicam uma crença, uma opinião, 

uma expectativa sobre a asserção e podem ser afirmativos, negativos ou relativos: 

certamente, possivelmente etc); delimitadores ou circunscritores (delimitam o ponto de vista 

sob o qual uma asserção pode ser considerada verdadeira: tecnicamente, historicamente 

etc);  deônticos (apresentam uma obrigação, uma necessidade: obrigatoriamente, 

necessariamente etc.); e afetivos ou atitudinais (indicam um estado de espírito dos falantes 

em relação ao conteúdo da asserção, divididos em subjetivos e intersubjetivos: felizmente, 

lamentavelmente, sinceramente, francamente etc).  

Castilho (2010) apresenta a mesma subdivisão proposta em Castilho e Castilho 

(1992); no entanto, exclui os delimitadores do grupo dos modalizadores e os inclui no grupo 

dos qualificadores (qualificadores delimitadores aproximadores) e dos quantificadores 

(quantificadores delimitadores de domínio). Em resumo, os advérbios modalizadores na 

perspectiva de Castilho (2010) ficam assim distribuídos: modalizadores epistêmicos 

(asseverativos afirmativos, asseverativos negativos e quase asseverativos), modalizadores 

deônticos e modalizadores discursivos (subjetivos e intersubjetivos). 

Para a nossa pesquisa, adotamos a subcategorização dos modalizadores 

apresentada por Castilho e Castilho (1992), a saber: modalizadores epistêmicos 

(asseverativos afirmativos, asseverativos negativos, quase-asseverativos e delimitadores), 

modalizadores deônticos e modalizadores afetivos (subjetivos e intersubjetivos). 

 

 

3.3  Aspectos Sintáticos dos Modalizadores 

 

 



 

Como vimos acima, os advérbios modalizadores são usados para expressar as 

avaliações do falante no que diz respeito às proposições enunciadas, portanto, 

sintaticamente, esses elementos têm por escopo o conteúdo da proposição, estabelecendo 

sobre ele uma relação de dependência. 

Castilho e Castilho (1992), ao estudarem as propriedades sintáticas dos 

modalizadores adverbiais, afirmam que eles apresentam mobilidade na sentença, podendo 

ocupar os seguintes espaços de figuração:  

 

1) Disposição do Modalizador na estrutura sintagmática de S (sentença): 

 

a) Grupo Nominal - GN (N – Adj;  SN –SP; SP-  SP); 

b) Grupo Verbal - GV (V. auxi – V auxiliado; prep – V infinitivo); 

 

2) Disposição do Modalizador na estrutura funcional de S:  

 

Posição (1): Modalizadores à esquerda de S; 

Posição (2): Modalizadores à direita de S; 

Posição (3): Modalizadores antes ou depois do sujeito;  

Posição (4): Modalizadores entre o V (ou sua nominalização) e seus 

argumentos, preposicionados ou não. 

 

Para os autores, portanto, os modalizadores figuram tanto na estrutura sintagmática 

(grupos nominais e verbais) como na estrutura funcional da sentença (à direita, à esquerda, 

ou no interior).  

Quanto ao estatuto sintático, Castilho e Castilho (1992, p. 227) levam em 

consideração o grau de conexão existente entre o verbo e o advérbio: “A conexidade forte 

identifica o advérbio de constituinte (AdvC) ou ‘adjunto’ ” e a conexidade fraca “identifica o 

advérbio de sentença (AdvS) ou ‘disjunto’ ”.  

Para a identificação do grau de conexidade, faz-se necessária a aplicação de testes 

sintáticos, que será ilustrado pelo exemplo (22), abaixo: o AdvC é passível de: focalização 



 

por é que (22a); negação, inclusive negação dupla como não... senão (22b); e figuração 

como escopo dos advérbios de inclusão somente, inclusive (22c): 

 

 

(22) Andou tranquilamente por aquele bairro. 
 

(22a) Foi tranquilamente que ele andou por aquele bairro. 

   

(22b) Não andou tranquilamente por aquele bairro. 

 

(22c) Andou inclusive tranquilamente por aquele bairro. 

 

 

Será AdvS, como o realmente (23), o que passar por paráfrases tais como: (i) é + 

adj que P (23a); (ii) é uma + Nome que P (23b); (iii) falando + adv +P (23c): 

 

 

(23) Realmente os advérbios me inquietam.  

(23a) É real que os advérbios me inquietem.  

(23b) É uma realidade que os advérbios me inquietam.  

(23c) Falando realmente advérbios me inquietam. 

   

 Se aplicarmos os testes ilustrados em (22a, 22b e 22c) a um AdvS (23), para 

Castilho e Castilho (1992), as sentenças se tornam agramaticais, como podemos ver em 

(24a e 24b): 

 

 

(24a) * É realmente que  os advérbios me inquietem.   

 

(24b) *Os advérbios inclusive realmente me inquietem. 



 

Os modalizadores, segundo Castilho e Castilho (1992), em sua maioria, são 

sentenciais e hiperpredicadores, ou seja, têm por escopo o conteúdo de P, e estabelecem 

sobre ele uma relação de dependência. 

Tratando também da distribuição e posição dos advérbios modalizadores na 

sentença, Neves (2000, p. 254-256) afirma que eles funcionam como uma palavra periférica, 

isto é, funcionam como satélite de um núcleo, podendo atuar nas diversas camadas do 

enunciado. Por exemplo, eles podem incidir sobre: 

 

 

 Um sintagma adjetivo (o advérbio é anteposto): 
 

(25) a. A hora é REALMENTE propícia. 

 

b. As canelas REALMENTE importante provêm do sul e, sobretudo, de Santa 

Catarina.  

 

 

  Um sintagma verbal: 
 

(26) Sem este teste do palco, nenhum dramaturgo pode REALMENTE avaliar a 

eficácia da própria obra, corrigir-lhe eventuais falhas, tentar uma evolução.  

 

 

 Um sintagma nominal ou pronominal (o advérbio é anteposto): 
 

(27) a. Conheço QUASE todo este Estado, que não é tão grande como o de 

Minas.  

 

b. Você não é padre ... ou já não é QUASE isso? 

 

 

 Um sintagma adverbial: 



 

 

Com o advérbio anteposto: 

 

(28) Então, QUASE inaudivelmente, murmurou: "- Ele não quis vir, foi?".  

 

 

Com o advérbio posposto: 

 

(29) Pois olhe, escute bem: no que me diz respeito, TALVEZ, você tenha bastante 

razão.  

 

 

 Uma predicação (um estado de coisas): 
 

Com o advérbio anteposto ao verbo: 

 

(30) Quero cumprimentar a V. Exa. pelo fato de trazer à discussão um assunto 

que, REALMENTE, tem que ser profunda e amplamente discutido.  

Com o advérbio posposto ao verbo: 

 

(31) Eu não acho nada, que dizer, nunca pensei ... REALMENTE ...  

 

 

 Um enunciado: 
 

No início do enunciado: 

 

(32) REALMENTE você não é de jogar fora!  

 

No final do enunciado: 



 

 

(33) Cerca de setenta e nove por cento do volume de ar contido na atmosfera é 

composto de nitrogênio gasoso, molecular e nessa forma ele não é utilizável 

BIOLOGICAMENTE.  

 

 

Apesar de os modalizadores apresentarem mobilidade quanto aos posicionamentos 

numa sentença, Ilari et al (1990)  destacam que a posição dos advérbios em português 

falado é consideravelmente regular e contradiz a crença de que a língua falada é caótica. 

Para os autores, a primeira impressão de quem aborda os advérbios do ponto de vista da 

posição que ocupam na sentença é de significativa liberdade posicional. Mas, ao analisarem 

os diferentes usos, verificam que a escolha de determinada posição não é aleatória e que 

diferentes classes de advérbios tomam como escopo diferentes classes de expressões. Os 

advérbios modalizadores, por exemplo, na maioria dos casos, se aplicam à sentença como 

um todo, operando sobre o conteúdo proposicional ou sobre a asserção de que é objeto; e 

ressaltam, ainda, que a posição inicial é a privilegiada para que esse tipo de advérbio tome 

como escopo toda a oração. 

 

 

 

3. 4  Aspectos Semânticos dos Modalizadores 

 

 

Para discutir a questão da significação, Castilho e Castilho (1992) retomam as 

considerações de Dascal (1986), que entende que o significado pode ser produzido em 

diferentes níveis, que se organizam como as camadas de uma “cebola”. Daí, os autores 

propõem três camadas de veiculação de significado: a camada proposicional, a modal e a 

pragmática. 

Na camada proposicional atua a predicação adverbial. Nessa camada  estão os 

advérbios de constituinte: os modificadores ou predicativos (qualitativos, intensificadores, 

aspectualizadores etc.), cujas significações geradas referem-se à função informacional das 

línguas e suas significações podem ser explicadas por duas operações semânticas: “falar 



 

de” (selecionar um tema) e “falar que” (declaração a partir de um tema). Atuam nessa 

camada, então, os advérbios de constituinte: os predicativos (qualitativos, intensificadores, 

aspectualizadores etc.) e os advérbios de verificação.  

No exemplo abaixo (34), os advérbios (aspectualizador e intensificador, 

respectivamente) incidem sobre a ação de comer; ambos estão ligados ao constituinte 

(como) da sentença, e estão situados apenas no âmbito da informação/ declaração da 

proposição: 

 

 

(34)  Geralmente, eu como pouco.  

 

 

Na camada modal, a significação depende da avaliação do falante sobre o 

conteúdo e a forma da proposição (crença, obrigação, conhecimento etc.). Nessa camada, 

atuam os advérbios modalizadores epistêmicos e deônticos, a exemplo de (35): 

 

 

(35) Logicamente eu gostaria de estar com você.  

 

 

Nesse exemplo, logicamente, um advérbio epistêmico asseverativo, expressa a 

subjetividade do enunciador que assume veementemente o que enuncia: eu gostaria de 

estar com você. 

Já a camada pragmática evidencia o caráter social da língua; nela, “as significações 

são geradas no espaço que medeia entre os usuários e suas formas, isto é, no espaço do 

discurso” (CASTILHO; CASTILHO, 1992, p. 229). Falante e interlocutor são engajados numa 

conversação com o conteúdo das proposições que estão sendo criadas; logo, essa camada 

abrange as inferências, negociações e pressuposições.  

As significações associadas a essa camada “expressam facetas da relação entre os 

interlocutores de uma dada enunciação” (CASTILHO; CASTILHO, 1992, p. 229). Atuam os 

advérbios sentenciais de ato de fala, do tipo dificilmente, sinceramente e honestamente. A 



 

frase abaixo, sendo dita por uma pessoa acompanhada de outra que tem carro, pressupõe 

um pedido de carona e não apenas uma informação acerca da dificuldade de transporte em 

determinado horário, ou seja, a significação não se dá apenas no âmbito sentencial: 

 

 

(36) Neste horário dificilmente passa um carro. 

 

 

Assim como a teoria dascalina da “cebola” dá conta de uma língua natural, Castilho 

e Castilho (1992) concluem que os advérbios transitam por todas as camadas da língua-

cebola. Os falantes acionam a maquinaria semântica segundo as três ordens, o que explica 

a complexidade das significações que os advérbios desencadeiam. 

Esses autores respondem, ainda, ao questionamento: “qual é a atuação dos 

advérbios na criação dos sentidos”? (p. 228). Defendem a hipótese de que os advérbios 

assumem um dos três valores: o prototípico, o paragógico e o complexo. E explicam: 

 

 

Valor prototípico do Modalizador: quando o advérbio tem um só escopo ele 

produz um só efeito de sentido reconhecível [...]. Valor paragógico ou 

agregado: quando o advérbio tem simultaneamente dois escopos, e assume 

duas direções de modificação no interior da sentença, ele produz mais de 

um efeito de sentido, pela agregação de um segundo valor ao valor 

prototípico.[...] Valor complexo: quando o valor agregado decorre da 

combinatória verbo - adverbial, que produz dois efeitos: (i) na sua relação 

com P, o valor prototípico é neutralizado, metaforizando-se para outro tipo 

de modalização e (ii) o primitivo valor prototípico desvia-se do interior de S 

para a situação de enunciação, ”acertando” um de seus participantes. 

(CASTILHO; CASTILHO, 1992, p. 230). 

 
 

Para esclarecer cada um desses valores, consideremos os exemplos abaixo: 
 

a. Prototípico: 

 
(37) Talvez eu não faça o exame hoje. 

 
 

b. Paragógico ou agregado: 



 

 
(38) Eu moro realmente longe. 

c. Complexo: 
 

(39) nas feiras hippies as pessoas naturalmente compram bugigangas 

(CASTILHO; CASTILHO, 1992, p. 257). 

 
 

O primeiro exemplo (37) inicia-se com o advérbio talvez, referindo-se a toda a 

sentença, por isso, tem um só escopo e produz um só efeito de sentido. O termo talvez 

atua prototipicamente como modalizador quase asseverativo de todo o conteúdo 

verbalizado, como indica a paráfrase abaixo em (37a):  

 

 

(37) Talvez eu não faça o exame hoje. 

 

(37a) É provável que eu não faça o exame hoje. 

 

 

Para explicar o exemplo em (38), onde realmente tem simultaneamente mais de um 

escopo, consideremos, primeiro, as leituras de (38a e 38b): 

 

 

(38) Eu moro realmente longe. 

 

(38a) O fato de eu morar longe é real. 

 

(38b) Eu moro muito longe. 

 

 

A expressão modalizadora de asseveração/certeza epistêmica de toda a sentença, 

em (38a), é agregada à noção de intensificação do advérbio longe, em (38b). Ou seja, o 

valor paragógico ou agregado é caracterizado pela sobreposição de duas interpretações do 



 

advérbio realmente, ao atuar como modalizador epistêmico asseverativo de toda a 

proposição e como intensificador do advérbio. 

Em (39), ocorrência analisada em Castilho e Castilho (1992), se o advérbio 

naturalmente tem como escopo a proposição, o enunciado é interpretado como em (39a), 

onde o advérbio atua como um modalizador epistêmico asseverativo. Se o escopo for o 

verbo, tem-se um aspectualizador e a interpretação será a de (39b): 

 

(39) nas feiras hippies as pessoas naturalmente compram bugigangas. 

 

(39a) É verdade que as pessoas compram bugigangas nas feiras hippies. 

 

(39b) É hábito comprar bugigangas nas feiras hippies. 

 Considerando-se que o enunciado (39) é dito pelo locutor 1 para o locutor 2 no 

momento em que ambos passam por uma feira hippie, o locutor 2 poderá identificar um 

efeito perlocutório, ou seja, o locutor 1, ao produzir tal enunciado, pode estar tentando 

convencer o locutor 2 a agir de determinada forma,  o que pode levá-lo a interpretar assim: 

 

 

(39c)   Visto que é verdadeiro que as pessoas têm o hábito de comprar bugigangas 

nas feiras hippies, L1 está querendo que eu compre algo. 

 

 

Nesse exemplo, o valor prototípico do advérbio é de um modalizador epistêmico, 

mas, no interior do enunciado, o sentido de aspectualizador é agregado. O valor complexo 

ocorre porque o advérbio produz sentidos que vão além das camadas proposicional e 

modal, alcançando, também, a camada pragmática. O advérbio naturalmente, nessa 

situação de uso, reúne, portanto, todos os valores anteriormente mencionados em um valor 

semântico complexo. 

Resta a observação de que a interpretação de um advérbio como modalizador nem 

sempre deve ser tomada como a significação única do enunciado, pois é possível que, na 

situação de uso, sejam constatados diferentes sentidos. É possível, por exemplo, que a 

sentença em (38) seja interpretada como um pedido de carona, e, nessa circunstância, 



 

teríamos um valor complexo, uma vez que o advérbio alcança significações de ordem 

pragmática. 

A tarefa de denominar os advérbios por classe semântica não é, portanto, uma 

tarefa simples, já que um mesmo item pode integrar mais de uma classe. Em vista disso, 

Castilho e Castilho (1992, p. 257) ressaltam que os modalizadores não são, a priori, 

proposicionais, modais nem pragmáticos, e que a dificuldade de identificação de seu escopo 

é uma das marcas de “imprecisão da linguagem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CAPÍTULO 3:  OS MODALIZADORES ADVERBIAIS NAS PÁGINAS AMARELAS DA 

REVISTA VEJA: DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

 



 

Para a constituição do nosso corpus, selecionamos dezesseis entrevistas das 

páginas amarelas da revista VEJA8, divulgadas em 2009 e 2010, sendo 8 de homens e 8, de 

mulheres: 4 homens com ocupação política, 4 homens com ocupação não política, 4 

mulheres com ocupação política e 4 mulheres com ocupação não política.  

Essas entrevistas são pertencentes ao gênero “jornalístico”, cujo objetivo principal é 

expor informações ao leitor sobre diversas questões (sociais, políticas, artísticas, científicas, 

ideológicas entre outras). Nesse tipo de texto, notamos, com clareza, os diferentes papéis 

discursivos do entrevistador (aquele que conduz a entrevista) e do entrevistado (o que 

responde ao que é perguntado). Apesar de não haver o nome do interlocutor no início das 

perguntas e respostas, a coerência pragmática do texto é mantida, e, textualmente, podem-

se notar essas articulações na mudança de ‘fala’: ora o enunciador é a revista VEJA, ora o 

enunciador é o entrevistado. As entrevistas acontecem oralmente e, ao serem transcritas e 

editadas, elas perdem muitas marcas de oralidade, mas mantêm a formação interacional 

entrevistador/entrevistado, própria do gênero, e, no caso em questão, entre ambos e o 

público-alvo da revista.  

Procuramos observar entrevistas nas quais diferentes subtipos de adverbiais 

modalizadores fossem usados, já que o objetivo principal da pesquisa era descrever e 

analisar o comportamento sintático e semântico dos mesmos, isto é, dos advérbios que 

podem explicitar dúvidas ou certezas do locutor em relação ao conteúdo proposicional, ou 

parte dele, em situações reais de interação. A escolha pelo gênero “entrevista” se deu 

justamente pelo fato de, nela, o entrevistado direcionar sua resposta à questão formulada, 
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   Aldo Rebelo (AR). Ed. 2176, ano 43, n. 31, 04 ago. 2010. Entrevista concedida a Fábio Portela. 

Ana Beatriz Barbosa Silva (AB). Ed. 2132, ano 42, n. 39, 30 set. 2009. Entrevista concedida a 

Silvia Rogar. Cissa Guimarães (CG). Ed. 2185, ano. 43 n. 40, 06 out. 2010. Entrevista concedida a 

Juliana Linhares. Dilma Rousseff (DR). Ed. 2169, ano. 43, n. 24, 16 jun. 2010. Entrevista 

concedida a Eurípedes Alcântara e Otávio Cabral. Galvão Bueno (GB). Ed. 2178, ano 43, n. 33, 18 

ago. 2010. Entrevista concedida a Fábio Portela. José Serra (JS). Ed. 2170, ano 43, n. 25, 23 jun. 

2010. Entrevista concedida a Eurípedes Alcântara e Fábio Portela. Kátia Abreu (KB). Ed. 2162, ano 

43, n. 43, 28 abr. 2010. Entrevista concedida a Diogo Schelp. Marina Silva 1ª entrev. (MS1). Ed. 

2128, ano. 42, n. 35. 02 set. 2009. Entrevista concedida Sandra Brasil. Marina Silva 2ª entrev. 

(MS2). Ed. 2171, ano 43, n. 26, 30 jun. 2010. Entrevista concedida a Eurípedes Alcântara e Ronaldo 

Soares. Mário Sérgio Duarte (MSD). Ed. 2182, ano 43, n. 37, 15 set. 2010. Entrevista concedida a 

Ronaldo Soares. Miro Teixeira (MT). Ed. 2183, ano 43, n. 38, 22 set. 2010. Entrevista concedida a 

Felipe Patury. Nametala Machado Jorge (NM). Ed. 2174, ano 43, n. 29, 21 jul. 2010. Entrevista 

concedida a Monica Weinberg e Ronaldo Soares. Rozângela Alves Justino (RA). Ed. 2125, ano 

42, n. 32, 12 ago. 2009. Entrevista concedida a Juliana Linhares. Sérgio Besserman (SB). Ed. 

2161, ano 43, n. 16, 21 abr. 2010. Entrevista concedida a Monica Weinberg e Ronaldo Soares. 

Sérgio Guerra (SG). Ed. 2147, ano 43, n. 2, 13 jan. 2010. Entrevista concedida a Diogo 

Escosteguy. Susana Vieira (SV). Ed. 2095, ano. 42, n. 2, 14 jan. 2009. Entrevista concedida a 

Sandra Brasil.  

http://veja.abril.com.br/120809/sumario.shtml
http://veja.abril.com.br/210410/sumario.shtml
http://veja.abril.com.br/210410/sumario.shtml


 

num processo argumentativo marcado pelo engajamento total, parcial ou nulo com os fatos 

enunciados. 

Após a seleção do corpus, passamos à identificação dos adverbiais, cujo cômputo 

geral foi de 99 ocorrências (das quais 18 se repetem), sendo 64 advérbios e 35 expressões 

adverbiais9. Desse cômputo, analisamos os tipos de modalizadores (epistêmicos, deônticos 

e afetivos, cf. Castilho e Castilho (1992)) em função dos seguintes fatores: sexo e cargo dos 

entrevistados, posição e forma dos advérbios. As ocorrências foram analisadas e 

quantificadas, estando os resultados demonstrados nas tabelas que aparecerão ao longo 

deste capítulo. 

A primeira delas corresponde ao emprego dos modalizadores em função do sexo 

dos entrevistados:  

 

Tabela 1: Cômputo dos modalizadores em função do sexo dos entrevistados 

Entrevistados Epistêmicos Deônticos Afetivos Total 

 

Mulheres 

OC 39/88 -- 4/11 43/99 

% 44,3 -- 36,3 43,4 

 

Homens 

OC 49/88 -- 7/11 56/99 

% 55,7 -- 63,3 56,6 

 

Como podemos notar, não foram encontradas, no corpus, ocorrências de 

deônticos, advérbios do tipo obrigatoriamente, necessariamente, que modalizam a 

asserção no sentido de apontar a obrigação como uma necessidade. Os 

entrevistados apoiam suas avaliações no saber, por isso, entendemos que não lhes 

é conveniente impor a proposição como um dever10. 

                                                           
9
  Empregamos o termo expressões adverbiais em referência às locuções adverbiais e a todas as 
formas compostas que assumem as funções de sintagmas adverbiais. Neste trabalho, as sentenças 
adverbiais não foram estudadas. 

10
Vale ressaltar, que encontramos, no entanto, modalizadores epistêmicos asseverando sentenças 

marcadas por verbos deônticos: Dali pode sair algo realmente inovador. (AB); Evidentemente, você 

pode evoluir muito sem o sofrimento. (CG); Essa gente tem de ser punida mesmo. (KA). Como se 

pode notar, os asseverativos afirmativos realmente e evidentemente coocorrem com o verbo “poder” 

(domínio do dever), em que o falante avalia como uma verdade possível o conteúdo da sentença; o 

epistêmico mesmo assevera uma obrigatoriedade (domínio do dever) representada pela forma 

verbal tem. 



 

Quanto aos epistêmicos e afetivos, notamos que eles são mais recorrentes nas 

entrevistas dos homens do que nas das mulheres, perfazendo um total de 56,6% e 43,4% 

respectivamente. A propósito dos afetivos, esperávamos encontrá-los mais nas entrevistas 

das mulheres do que nas dos homens, por se tratar de uma avaliação da proposição por 

meio de reações emotivas. No entanto, houve mais engajamento afetivo por parte dos 

enunciadores do sexo masculino.  

Abaixo, apresentamos o emprego dos adverbiais em função da ocupação 

profissional dos entrevistados: 

 

 

Notamos que não há diferença relevante quanto ao emprego geral dos 

modalizadores por parte de políticos (49,5%) ou não políticos (50,5%). Pressupomos que, 

no processo de interação, o entrevistado, seja político, celebridade ou especialista, 

preocupa-se com o entendimento, adesão e concordância do leitor, e, por isso, recorre às 

estratégias de modalização numa frequência muito próxima. No entanto, há um contraste 

relevante a ser apontado em relação aos tipos: os epistêmicos são mais usados por políticos 

(51,1%) e os afetivos por não políticos (63,6%).  

Abaixo apresentamos, na tabela 3, os modalizadores adverbiais computados por 

entrevista: 

 

Tabela 3 Cômputo dos modalizadores adverbiais por entrevista 

 

Entrevistados 

Epistêmicos Deônticos Afetivos Total 

OC %  OC % OC % 

 

Tabela 2: Cômputo dos modalizadores em função do cargo social dos entrevistados 

Entrevistados Epistêmicos Deônticos Afetivos Total 

 

Políticos 

OC 45/88 -- 4/11 49/99 

% 51,1 -- 36,4 49,5 

 

Não políticos 

OC 43/88 -- 7/11 50/99 

% 48,9 -- 63,6 50,5 



 

M
U

L
H

E
R

E
S

 

N
ã
o
 

P
o
lí
ti
c
o
 

Ana Beatriz  2/88 2,3% ----- -----  2/99 2% 

Rozangela Alves 4/88 4,5% ----- -----  4/99 4% 

Cissa Guimarães  11/88 12,5% ----- -----  11/99 11,1% 

Suzana Vieira  ----- --- ----- 2/11 18,2% 2/99 2% 

P
o
lí
ti
c
o
 

Marina Silva 1ª entrev.  3/88 3,4% ----- 1/11 9,1% 4/99 4% 

Marina Silva 2ª entrev.  13/88 14,8% ----- 1/11 9,1% 14/99 14,2 % 

Dilma Rousseff  2/88 2,3% ----- -----  2/99 2% 

Katia Abreu  4/88 4,5% ----- -----  4/99 4% 

H
O

M
E

N
S

 

N
ã
o
 

P
o
lí
ti
c
o
 

Mário Sérgio Duarte  8/88 9,1% ----- 2/11 18,2% 10/99 10,1% 

Nametala Machado  4/88 4,5% ----- 2/11 18,2% 6/99 6% 

Galvão Bueno  8/88 9,1% ----- -----  8/99 8,1% 

Sérgio Besserman  6/88 6,8% ----- 1/11 9,1% 7/99 7,1% 

P
o
lí
ti
c
o
 

José Serra  7/88 8% ----- 1/11 9,1% 8/99 8,1% 

Aldo Rabelo  6/88 6,8% ----- 1/11 9,1% 7/99 7,1% 

Miro Teixeira  5/88 5,7% ----- ----- ---- 5/99 5,1% 

Sérgio Guerra  5/88 5,7% ----- ----- ---- 5/99 5,1% 

 

 

Como se pode observar, o uso dos modalizadores foi mais efetivo na segunda 

entrevista de Marina Silva (14,2%), que, na ocasião, era candidata à Presidente da 

República, o que justifica a necessidade de imprimir um efeito de credibilidade e 

engajamento com as palavras proferidas. A segunda maior ocorrência foi levantada na 

entrevista da atriz Cissa Guimarães (11%), concedida três meses após a morte de seu filho 

por atropelamento, seguida por Mário Sergio (10%), comandante da polícia militar do Rio de 

Janeiro. Quanto às menores frequências, 2%, elas foram registradas nas entrevistas da 

psiquiatra Ana Beatriz, da atriz Suzana Vieira e de Dilma Roussef, também candidata à 

presidência da república em 2010, porém com o maior índice de intenção de votos, segundo 

as pesquisas.  

Destacamos o emprego dos modalizadores adverbiais pela entrevistada Marina 

Silva em diferentes momentos. Na entrevistada, em setembro de 2009, empregou apenas 

quatro modalizadores adverbiais. Em junho de 2010, como candidata à presidência da 

república, usou quatorze modalizadores: um afetivo e treze epistêmicos. Considerando a 



 

importância argumentativa dos modalizadores epistêmicos, entendemos que a candidata 

conferia um tom de autoridade (atitude de saber) para valorizar o seu posicionamento 

político.  

Procedendo a descrição detalhada das propriedades semânticas dos 

modalizadores, apresentamos a tabele 4: 

Tabela 4: Cômputo geral dos modalizadores adverbiais quanto aos tipos 

Epistêmicos Deônticos Afetivos 

Asseverativos  

Quase 

Assev. 

 

Delimita- 

dores 

 

 

 

 

 

 

Subjetivos 

 

 

Intersub- 

jetivos 

Afirm. Neg. 

OC 45/48 03/48 

% 93,7 6,3 

OC 48/88 08/88 32/88 ----- 09/11 02/11 

% 54,5% 9,1 36,4 ----- 81,8 18,2 

OC 88/99 ----- 11/99 

% 88,9 ----- 11,1 

 

 

Como se pode observar, 88,9% são de modalizadores epistêmicos, dado que pode 

ser explicado pela natureza do gênero textual “entrevista”, em que o tema é orientado e 

requer argumentos que assegurem o conhecimento e o valor de verdade do que é dito. Esse 

tipo de modalidade situa-se no eixo do conhecimento, diz respeito ao julgamento que se faz 

do conteúdo do enunciado, marca o domínio da certeza, do saber, da crença que se tem de 

algum fato.  

A propósito desses epistêmicos, constatamos que eles são usados com funções 

semânticas variáveis: asseverativos (54,5), quase asseverativos (9,1) e delimitadores (36,4). 

Dessas três funções, a primeira é a mais significativa, sendo que a asseveração pode ser 

afirmativa ou negativa. Como se pode ver na tabela 4, 93,7% foram de asseverativos 

afirmativos, e apenas 6,3%, de negativos. O maior percentual indica que os falantes 

demonstram um maior envolvimento com o que está sendo dito, e, por isso, asseveram para 

assegurar que o que está sendo afirmado é tido como fato, sem sombra de dúvida. 



 

Quanto aos afetivos, modalizadores que verbalizam as reações afetivas do falante 

em face do conteúdo proposicional, seu uso correspondeu apenas a 11,1% do total 

analisado. O resultado entre os subjetivos e intersubjetivos revela a significativa maioria dos 

afetivos em sua função subjetiva: 81,8% em oposição a 18,2% de intersubjetivos . 

A seguir, apresentamos uma análise detalhada de cada um dos modalizadores, 

começando pelos epistêmicos. 

 

 

 

 

4.1 Os advérbios modalizadores epistêmicos  

 

Como já explicitamos, por meio dos modalizadores epistêmicos, o falante expressa 

uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade da proposição. Eles 

compreendem três subclasses: os asseverativos (afirmativos e negativos), os quase 

asseverativos e os delimitadores.  

 

 

4.1.1 Os epistêmicos asseverativos afirmativos  

 

 

Segundo Ilari  et al (1990), advérbios epistêmicos asseverativos, por si só, podem 

não gerar asseveração. Esse tipo de modalização pode depender de outros recursos 

linguísticos, a exemplo da prosódia, dos modos e tempos verbais, dos verbos auxiliares 

modais, dos adjetivos, sós ou acompanhados em expressões como “é possível”, “é claro” 

etc. (CASTILHO; CASTILHO, 1992). A asseveração adverbial, porém, é reforçada, por 

tornar as sentenças11 mais enfáticas. 

                                                           
11

  Estamos utilizando os termos proposição, enunciado e sentença como sinônimos. 



 

Embora os modalizadores adverbiais asseverativos tenham essa função, o seu 

emprego não é garantia de que o conteúdo da proposição será, de fato, avaliado como 

verdadeiro, não verdadeiro ou possível. Neves (2000, p. 249) salienta que esses advérbios 

apenas indicam “que o falante quer marcar seu enunciado como digno de crédito”. Como 

vimos na tabela 4, dentre os epistêmicos, os asseverativos afirmativos foram, em nosso 

corpus, os que apresentaram a frequência mais significativa: 93,7%. Vejamos alguns 

exemplos:  

 

 

(1) Pode parecer idealista, ingênuo, mas só assim o policial tem realmente 

condições de diagnosticar os fatores específicos que contribuem para a 

ocorrência de crimes em cada local. (MSD). 

 

(2) No esporte, certamente sou o mais bem pago na televisão. (GB). 
 

(3) Isso é o PAC na realidade – e nós vamos acabar com ele. (SG). 
 

(4) Obviamente, como em qualquer atividade, ocorrem alguns abusos no campo. 
(KA). 

 
(5) Ela vai acontecer de qualquer modo. (MT).  
 
(6) Obviamente, está errado. (MT).   

 
 

Nesses casos, os asseverativos combinam-se com o verbo no indicativo (modo da 

certeza), garantindo o valor próprio de asseveração. Já com verbos no futuro do pretérito do 

indicativo (7-10), que também se aproximam da quase asseveração, a proposição é 

avaliada como uma possibilidade epistêmica, como asseguram Castilho e Castilho (1992):  

 

 

(7) Eu iria, claro, contratar o melhor advogado do Brasil. (CG). 

 

(8) Um segundo caminho seria condicionar os repasses do BNDES a um contrato 

no qual as empresas se comprometeriam a ser sustentáveis, com base num 

conjunto bem objetivo de parâmetros, claro. (MS2).  

 



 

(9) Apesar de ter recebido em casa estímulos de meus avós e de um tio xamã 

muito sábio, teria sem dúvida uma visão bem mais estreita do mundo se não 

tivesse ido à escola, depois à universidade. (MS2).  

 

(10) Certamente seriam bem maiores, não fosse o loteamento. (SG). 

 

 

Borillo (1970, apud CASTILHO; CASTILHO, 1992, p. 234) considera que a 

asseveração decorre da evidência (evidentemente), da ordem natural das coisas 

(naturalmente), da necessidade (forçosamente) e da irrefutabilidade (incontestavelmente), 

sendo que alguns modalizadores trazem, em sua forma, uma marca negativa, por exemplo, 

os que expressam dúvida (sem dúvida, indubitavelmente), os que denotam o refutável 

(incontestavelmente, indiscutivelmente) etc. No corpus, foram registradas 7 ocorrências com 

marcas negativas de dúvidas, ilustradas em (9), acima, e nos exemplos (11) a (14), abaixo:  

 

(11) Precisa dos dois, sem dúvida. (MS2). 
 

(12) Sem dúvida nenhuma, uma completa inversão de valores. (MSD). 
 

(13) O momento em que entrei na sala do Lula e coloquei meu cargo à disposição 

foi sem dúvida um dos mais difíceis e doídos da minha vida. (MS2). 

 

(14) Mas, sem dúvida, quem conta com um profissional da área de psicologia tem 

um conforto maior. (RA).  

O adjetivo claro, gramaticalizado12 como advérbio asseverativo, foi o mais frequente 

no corpus, como já vimos em (7) e (8) acima, e podemos ver também, a seguir, em (15) a 

(20): 

 

 

(15) Claro que eles perguntaram se eu não estava adiando as coisas. 
 

(16) Ninguém, claro. (NM). 
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  A frequência desse adjetivo empregado como modalizador é objeto de estudo de vários 

linguistas, a exemplo de Basílio (1992) e Fortilli (2012).Também é considerado por Basílio (1992) 

como um advérbio formado por derivação por conversão. 

 



 

(17) Claro que, infelizmente, num lugar com as especificidades do Rio de Janeiro, 

é ainda preciso que parte da tropa trabalhe munida de fuzis, por mais 

ofensivo que isso pareça. (MSD). 

 

(18) Claro, não querem perder seus currais eleitorais. (SB). 
 

(19) Claro que eu agradeço esse carinho, mas é muito difícil. (CG). 
 

(20) Claro que sim, cada um fala o que quiser. (AR). 
 

 

Em quatro das oito ocorrências do asseverativo claro, registramos a forma claro 

que. Para Neves (2000), quando construído com a conjunção que, os advérbios 

asseverativos podem ser entendidos como subordinadores de oração. No corpus, 

encontramos mais duas ocorrências similares: sem dúvida que (21) e certamente que (22):  

 

 

(21) Sem dúvida que sim, mas sei que os partidos políticos estão fazendo 

pressão contra. (NM). 

 

(22) Certamente que um deles se deve à implantação da urna eletrônica, que 

conferiu, pela  primeira vez, lisura no resultado das  eleições. (NM).  

Os asseverativos também podem indicar assentimento do ouvinte em relação ao 

que foi dito pelo falante (ILARI, 1992), como ilustram (20) e (21) retomados abaixo, bem 

como (23) e (24), em que os entrevistados avaliam/confirmam o que é dito/perguntado pelo 

jornalista:  

 

 

(20) Claro que sim, cada um fala o que quiser. (AR). 
 

(21) Sem dúvida que sim, mas sei que os partidos políticos estão fazendo 

pressão contra. (NM). 

 

(23) Sem dúvida nenhuma. Iremos mexer na taxa de juros, no câmbio e nas  

metas de inflação. (SG). 

 



 

(24)  [Foi o que o senhor fez para escrever o livro em que critica a demarcação da 

reserva indígena de Raposa Serra do Sol, em Roraima]?Justamente. (AR). 

 

 

Em (21), o desembargador Nametala Machado assegura, afirmativamente, a 

pergunta do jornalista se a recente aprovação de uma certa resolução é um avanço. Em 

(23), ao ser questionado se, caso Serra vencesse, haveria mudanças substanciais na 

política econômica, o político Sergio Guerra também assegura que sim. O mesmo acontece 

em (20), quando o então deputado Aldo Rebelo é inquirido se as palavras estrangeiras 

estão liberadas em seu projeto de lei, como também em (24), onde o deputado assevera 

que anda pelo Brasil para ver os problemas de perto e assim o fez para escrever o seu livro.  

Construções do tipo que ilustramos em (20), (21), (23) e (24) são analisadas por 

Neves (2000), que afirma que os modalizadores adverbiais epistêmicos podem ocorrer em 

início de respostas, predicando todo o conteúdo anterior da proposição do interlocutor, 

podendo, também, ser empregados de maneira absoluta, valendo por um enunciado inteiro, 

como ocorre, por exemplo, em (23) e (24), em que os entrevistados constroem a sentença 

apenas com os modalizadores, asseverando a proposição do entrevistador sem que seja 

necessário repeti-la.  

Segundo Koch (1992), o assentimento (asseveração da fala do outro) também pode 

funcionar como estratégia de tomada de turno por parte dos falantes; nesse caso, como se 

trata de entrevista em que os turnos são bem demarcados, não se faz necessário tomar a 

fala do interlocutor, apesar de reconhecermos que o adverbial, logo no início da sentença do 

entrevistado, torna claro que a fala já está em seu poder. 

Atentamos, ainda, para as ocorrências (20), (21) e (23), em que os adverbiais sem 

dúvida e claro são reforçados por outras expressões. Em (20) e (21), os adverbiais são 

reforçado pela expressão afirmativa “que sim”, e em (23), o sem dúvida recebe o reforço do 

pronome indefinido de valor negativo “nenhuma”, encerrando, com segurança, o 

assentimento.  

Em nosso corpus, dentre os modalizadores epistêmicos asseverativos afirmativos, 

observamos uma grande incidência do advérbio realmente e, por isso, desenvolveremos, na 

seção a seguir, uma análise mais detalhada de algumas de suas ocorrências. 

 

 



 

4.1.1.1 Considerações sobre o advérbio realmente 

 

 

Esse modalizador, considerado como advérbio de afirmação pela GT, segundo 

Quirk et al (1989, apud GASPARINI BASTOS, 1997), além do valor asseverativo, pode ter 

efeito enfatizador/focalizador quando incide sobre um elemento específico na sentença.  

Castilho e Castilho (1992) reiteram que, em algumas posições, o realmente, assim como 

alguns outros advérbios, pode desencadear significações diversas na sentença.  

Para esclarecer isso, consideremos os exemplos abaixo: 

 

 

(25) Eu realmente sou um personagem hoje, com todas as coisas boas e ruins 

que isso traz. (GB). 

 

(26) Por isso, é fundamental que os pais descubram os talentos do filho e o 

estimulem a fazer aquilo de que realmente gosta. (AB). 

 

 

Em (25), o modalizador realmente tem um único escopo, ou seja, assevera o valor 

de verdade da sentença “eu sou um personagem hoje”. Quando o advérbio tem um só 

escopo, ele produz um só efeito de sentido, ou seja, tem-se o valor prototípico, segundo 

Castilho e Castilho (1992). É o que vemos também em (26), onde o realmente, em posição 

inicial à oração, precedido pelo pronome relativo de função conectiva, apresenta apenas o 

valor de asseveração da sentença. Confirmamos isso com as paráfrases abaixo:  

 

 

(25a) Na realidade eu sou um personagem hoje, com todas as coisas boas e ruins 

que isso traz. 

 

(26a) Por isso, é fundamental que os pais descubram os talentos do filho e o   

estimulem a fazer aquilo. Na realidade, (o filho) gosta de fazer aquilo. 

 



 

 

Se deslocado para o interior da sentença, por sua vez, o modalizador realmente 

pode tomar por escopo outros constituintes, e não, apenas, a sentença como um todo. Se o 

advérbio tem simultaneamente dois escopos, assume duas direções de modificação na 

sentença. Produz, pela agregação de um segundo valor ao valor prototípico, mais de um 

efeito de sentido, denominado de valor paragógico ou agregado (CASTILHO; CASTILHO, 

1992). É o que se pode observar no exemplo (27), com suas paráfrases em (27a) e (27b), 

em que o advérbio agrega o valor de intensificação ao de asseveração:  

 

 

(27)  Dali pode sair algo realmente inovador. (AB). 

 

(27a)  É um fato real que dali pode sair algo inovador. 

 

(27b)  Dali pode sair algo muito inovador. 

 

 

Não temos como assegurar se o entrevistador quer asseverar o conteúdo da 

sentença, como parafraseado em (27a), ou intensificar o adjetivo inovador (27b). Na 

situação empregada, ambos os valores são pertinentes, considerando-se o conteúdo da 

proposição e que o texto se apresenta na modalidade escrita (sem acentos prosódicos). 

Para Castilho e Castilho (1992, p. 234), esse emprego ocorre “porque o falante deseja obter 

efeitos de sentido em acréscimo ao da asseveração”. 

 Isso confirma o caráter polissêmico de alguns modalizadores e a necessidade de 

um estudo mais específico das circunstâncias sintáticas que possibilitam seus diferentes 

valores semânticos. Assim, a descrição desse modalizador deve levar em conta a posição 

por ele ocupada. Mais adiante, retomaremos essa questão. 

 

 

 

 



 

 

4.1.1.2 Considerações sobre outros asseverativos no corpus 

 

 

No que diz respeito a certamente, considerado tradicionalmente como um advérbio 

de afirmação, em nosso corpus, constatamos o seu uso como modalizador epistêmico 

asseverativo afirmativo, o que pode ser confirmado  pelo predicador assertivo “eu sei 

[certamente] que P”, conforme Castilho e Castilho (1992). Os exemplos em (28) e (29), com 

suas respectivas estratégias assertivas, confirmam isso: 

 

 

(28)  [...] o estado precisa certamente ser menor e bem mais profissionalizado do 
que o atual. (MS2). 

 

(28a)  [...] Eu sei que [certamente] o estado precisa ser menor e bem mais 

profissionalizado que o atual. 

 

 

(29) Torço para que o governo federal passe a desempenhar melhor uma função 
vital que é sua e certamente demanda mais empenho - o controle das 
fronteiras (MSD). 

 

(29a)   [...] e eu sei que [certamente]  demanda mais empenho - o controle das 

fronteiras. 

 

 

 Gasparine Bastos (1997) explica que, na classificação de Quirk et al  (1989), o 

advérbio certamente aparece tanto como “subjunto enfatizador” (ao incidir sobre um 

constituinte) quanto como “disjunto de conteúdo” (ao incidir sobre toda a sentença). No 

corpus, em todas as ocorrências, o certamente atua como sentencial, expressando a 

convicção do falante sobre a proposição, como visto em (28) e (29), em que esse 

modalizador tem a sentença como único escopo, portanto, o seu valor é prototípico.   

Nos próximos exemplos (30) a (35), temos em destaque o advérbio mesmo, usado 

pelo falante para assegurar que é verdadeiro o conteúdo proposicional expresso: 



 

  

 

(30) Remédio é para isso mesmo. (CG). 
 

(31) [...] nós não tivemos mesmo mais que uma marola. (DR). 
 

(32) Essa gente tem de ser punida mesmo. (KA). 
 

(33) Mas nós estamos à esquerda mesmo. (SG). 
 

(34) É folclore mesmo. (JS). 
 

(35) A ação do Exército não funcionou mesmo. (NM). 
 

 

Atentamos, porém, que o mesmo admite em (30), (33) e (34), além do valor 

prototípico de epistêmico asseverativo, um valor paragógico de advérbio focalizador13 

(podendo ser substituídos por exatamente), já que ocorreu, nesses casos, o processo de 

focalização dos sintagmas nominais isso, esquerda e folclore, respectivamente. Vejamos 

suas paráfrases: 

 

 

(30a)   Remédio é exatamente para isso/ Remédio é para isso exatamente. 

 

(33a) Mas nós estamos exatamente à esquerda/ Mas nós estamos à esquerda 

exatamente. 

 

(34a)   É exatamente folclore/  É folclore exatamente. 

 

 

                                                           
13

 Advérbio focalizador é um subtipo dos advérbios de Verificação (Afirmação, Negação, 
Focalização), na classificação proposta por Ilari et al (1990). Aplicado a um segmento da sentença, 
esse advérbio explicita que esse segmento fornece informações mais exatas (justamente, 
exatamente etc). 



 

Dos modalizadores asseverativos afirmativos analisados, quatro apareceram em 

estruturas negativas: claro (18) e mesmo (31), retomados abaixo, de fato em (36) e (37), e 

na verdade em (38): 

 

 

(18) Claro, não querem perder seus currais eleitorais. (SB). 
 

(31) [...] nós não tivemos mesmo mais que uma marola. (DR). 
 

(36) De fato, hoje não há autorização dos órgãos municipais para andar de skate 
ali (CG). 

 

(37) Ninguém discorda disso, mas parece que para a maioria dos políticos essa é 
uma ficha que não caiu de fato (MS2). 

 

(38) Na verdade, ela nunca foi tão baixa quanto agora (DR). 
 

Em todas essas ocorrências os modalizadores não perderam o valor asseverativo 

afirmativo, tendo em vista que a negação não está escopando os modalizadores14; são 

estes, porém, que asseveram as sentenças negativas. 

Quanto ao adverbial naturalmente, Quirk et al (1989, apud GASPARINI BASTOS, 

1997) defendem que ele pode ser um “adjunto”, correspondendo à classificação de modo15; 

um “subjunto enfatizador”, cujo efeito reforça o valor de verdade de um elemento específico 

da sentença; e “disjunto de conteúdo”, quando incide sobre o conteúdo sentencial. 

Observemos o seu emprego em (39), e sua respectiva paráfrase: 

 

 

(39) [...] a avaliação fica naturalmente comprometida (MSD). 
 

(39a) [...] naturalmente, a avaliação fica comprometida. 

 

                                                           
14

 Segundo Tosqui; Longo (2003), o sintagma de negação não incide sobre os advérbios epistêmicos. 

 
15

 Não houve ocorrência do advérbio certamente com valor de adjunto, correspondente ao 
qualificador de modo, conforme Castilho e Castilho (1992). 



 

 

Nesse exemplo, ao incidir sobre o adjetivo comprometida, o adverbial tem efeito 

enfatizador, assumindo o papel de “subjunto enfatizador” por reforçar o valor de verdade do 

adjetivo em questão.  Parafraseado na construção (39a), o advérbio atua como um “disjunto 

de conteúdo”, expressa o julgamento de que o conteúdo da sentença, como um todo, é 

considerado como algo esperado, natural. Trata-se, então, de um valor paragógico ou 

agregado, conforme Castilho e Castilho (1992), por agregar o valor enfatizador/ asseverador 

de um constituinte (comprometida) ao de asseveração de toda a sentença (valor 

prototípico).  

Por fim, sobre o advérbio evidentemente, classificado tradicionalmente como 

advérbio de afirmação, o encontramos como um disjunto de conteúdo, conforme Quirk et al 

(1989, apud GASPARINI BASTOS, 1997), tendo por escopo toda a sentença, a exemplo de 

(40) e (41), em que ele expressa que os conteúdos das proposições são evidentes:  

 

 

(40) Será uma campanha dura, evidentemente. (MS2). 
 

(41) Evidentemente, você pode evoluir muito sem o sofrimento. (CG). 
 

Abaixo, na ocorrência (42), ao incidir sobre o adjetivo deturpada, ele agrega, porém, 

o valor de enfatizador ao de asseverador, assim como ocorreu com naturalmente, 

apresentado, acima, em (39): 

 

 

(42) Isso se deve, em boa medida, a uma visão romântica e evidentemente 
deturpada sobre as favelas, que começou a ser propagada por parte da 
esquerda ainda nos anos 70. (SB). 
 

Esse uso do advérbio evidentemente é considerado por Ilari (1992) como uma 

operação de “verificação por coincidência com um protótipo”. Em (42), parece-nos que o 

valor paragógico denota tanto a focalização (42a) quanto a intensificação (42b) do adjetivo 

deturpada: 

 

 



 

(42a) Isso se deve, em boa medida, a uma visão romântica e exatamente 

deturpada sobre as favelas, que começou a ser propagada por parte da 

esquerda ainda nos anos 70. 

 

(42b) Isso se deve, em boa medida, a uma visão romântica e muito deturpada 

sobre as favelas, que começou a ser propagada por parte da esquerda 

ainda nos anos 70. 

 

 

Em continuação à descrição dos modalizadores epistêmicos asseverativos 

afirmativos, apresentaremos, na próxima seção, uma análise de seu comportamento 

sintático. 

 

 

4.1.2 Sobre o posicionamento dos epistêmicos asseverativos afirmativos  

 

 

Adotamos, de Castilho (2010), o princípio de análise das posições dos advérbios 

modalizadores: posição 1 - sintagma adverbial no início da sentença; posição 2 - sintagma 

adverbial no final da sentença; posição 3 - sintagma adverbial entre o sujeito e o verbo; e 

posição 4 - sintagma adverbial entre o verbo e o seu argumento interno. Vejamos os 

exemplos correspondentes a cada uma dessas posições:  

 

 

Posição 1: sintagma adverbial no início da sentença 

 

 

(18) Claro, não querem perder seus currais eleitorais. (SB). 
 

(43) Obviamente, é necessário que o país tenha infraestrutura adequada. (MS1). 
 



 

(44) Na verdade, é estar no comando de um partido no Brasil. (MT).  
 

(45) Mas, sem dúvida, quem conta com um profissional da área de psicologia tem 
um conforto maior. (RA). 

Posição 2: sintagma adverbial no final da sentença 

 

 

(5) Ela vai acontecer de qualquer modo. (MT). 
 

(8) Um segundo caminho seria condicionar os repasses do BNDES a um contrato 
no qual as empresas se comprometeriam a ser sustentáveis, com base num 
conjunto bem objetivo de parâmetros, claro. (MS2).  
 

(37) Ninguém discorda disso, mas parece que para a maioria dos políticos essa é 
uma ficha que não caiu de fato. (MS2). 
 

(40) Será uma campanha dura, evidentemente. (MS2). 
 

 

Posição 3: sintagma adverbial entre o sujeito e o verbo 

 

 

(46) Eu realmente sou um personagem hoje, com todas as coisas boas e ruins 
que isso traz. (GB). 

 

 

Posição 4: sintagma adverbial entre o verbo (ou sua nominalização)  e o seu 

argumento interno 

 

 

(1) Pode parecer idealista, ingênuo, mas só assim o policial tem realmente 
condições de diagnosticar os fatores específicos que contribuem para a 
ocorrência de crimes em cada local (MSD). 

 



 

(9) Apesar de ter recebido em casa estímulos de meus avós e de um tio xamã 
muito sábio, teria sem dúvida uma visão bem mais estreita do mundo se não 
tivesse ido à escola, depois à universidade. (MS2)  
 

(13) O momento em que entrei na sala do Lula e coloquei meu cargo à disposição 
foi sem dúvida um dos mais difíceis e doídos da minha vida. (MS2). 
 

(47) O instantâneo da economia brasileira é realmente bastante satisfatório. (JS). 
 

Identificadas as posições, obtivemos os seguintes resultados para os asseverativos 

afirmativos: 

 

 

 

 

Como se pode perceber, os asseverativos afirmativos ocorreram variavelmente nas 

sentenças; no entanto, notamos a sua preferência pela posição 1 (42,2%). Adicionando esse 

valor ao da posição 2 (28,9%), temos  71,1%, indicando, assim, que esse tipo de advérbio 

tende a ser alocado em posições periféricas à sentença,  tomando-a como escopo.  

Quanto às posições 3 e 4, a tabela 5, acima, mostra a preferência da posição 4 

(24,4%), em oposição à posição 3 (4,5%). Ou seja, internamente à sentença, o advérbio 

asseverativo afirmativo ocorre preferencialmente entre o verbo e seu argumento interno. 

A propósito dessas posições 3 e 4, notamos que, nelas, há mais probabilidade de o 

advérbio desempenhar, ao mesmo tempo, dois valores (prototípico e paragógico), do que 

quando ele ocorre nas posições periféricas. Ilari et al (1990, p.129) explicam que, nas 

posições 1 e 2, como o adverbial incide sobre toda a sentença, o escopo se torna 

indeterminado; já, quando o advérbio é deslocado para o interior da sentença (3 e 4), 

diminui essa indeterminação, pois ele tende a tomar como escopo o elemento que está a 

sua direita, podendo, assim, promover mais de um efeito de sentido.  

Tabela 5:   Distribuição dos epistêmicos asseverativos afirmativos  

Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 

OC 19/45 13/45 02/45 11/45 

% 42,2% 28,9% 4,5% 24,4% 



 

Segundo Castilho e Castilho (1992), quando o adverbial é licenciado no interior da 

sentença e tem por escopo um nome, ele tende a agregar o valor de focalizador; se tem por 

escopo um adjetivo, como em (39), ele tende a agregar o efeito de intensificação, como se 

pode notar na paráfrase em (39a): 

 

 

(39)  [...] a avaliação fica naturalmente comprometida. (MSD). 

 

(39a)  [...] a avaliação fica bastante  comprometida. (MSD). 

 

Para Ilari et al (1990, p.129), à medida que internalizamos o advérbio  para o 

interior da sentença (P3 e P4), ele tende a tomar como escopo o elemento que está 

a sua direita. Observemos os efeitos de deslocamento do modalizador no exemplo 

(36) e suas variações:  

 

 

(36) De fato, hoje não há autorização dos órgãos municipais para andar de skate 
ali. (CG). 
 

(36a)   Hoje não há, de fato, autorização dos órgãos municipais para andar de skate 

ali. 

(36b)   Hoje não há autorização dos órgãos municipais, de fato, para andar de skate 

ali. 

 

(36c)   Hoje não há autorização dos órgãos municipais para andar, de fato, de skate 

ali. 

 

(36d)   Hoje não há autorização dos órgãos municipais para andar de skate, de fato, 

ali. 

 

 

Nas posições mais à esquerda, (36) e (36a), o valor prototípico de asseveração da 

sentença é evidenciado, mas, à medida que internalizamos o adverbial, ele passa a agregar 

novos valores de significação, tomando por escopo determinados constituintes da sentença. 



 

Além do valor de asseveração, em (36b), a estrutura “órgãos municipais, de fato” 

pode também significar “órgãos municipais efetivamente credenciados; em (36c), “andar, de 

fato, de skate” obtém-se “andar de skate fazendo manobras mais arriscadas”; e 

antecedendo o advérbio ali, em (36d),  equivale a “andar de skate ali e não em outro lugar”. 

Tais possibilidades de mudanças de posições e de efeitos de sentidos nos 

permitem afirmar que o posicionamento dos advérbios na sentença não ocorre de forma 

aleatória, é motivado, especialmente, pelo valor semântico que se deseja obter. 

Para encerrar a descrição dos asseverativos afirmativos, apresentamos, 

detalhadamente, na tabela 6, a distribuição de cada um desses advérbios nas posições 

analisadas: 

 

 

 

 

Tabela 6: Distribuição específica das ocorrências dos asseverativos afirmativos  

Asseverativos Afirmativos Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 

Mesmo - 83,3% - 16,7% =  

 realmente  - - 20% 80% 

certamente  40% 20% 20% 20% 

claro  62,5% 25% - 12,5% 

evidentemente  33,4% 33,3% - 33,3% 

obviamente  100% - - - 

sem dúvida 40% 20% - 40% 

na verdade  100% - - - 

de fato 50% 50% - - 

sem dúvida nenhuma 100% - - - 

naturalmente - - - 100% 

Justamente 100% - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com exceção dos modalizadores realmente e naturalmente, a tabela 6 evidencia a 

predominância dos asseverativos afirmativos nas posições periféricas (1 e 2). Os adverbiais 

obviamente, na verdade, sem dúvida nenhuma e justamente ocorreram categoricamente na 

posição 1; os adverbiais na realidade e de qualquer modo, na posição 2;  e de fato ocupou 

igualmente as duas posições periféricas. O modalizador certamente foi o que apresentou o 

comportamento mais variável, pois ocorreu nas quatro posições, com maior incidência na 

posição 1; claro preencheu três posições, demonstrando preferência pela posição inicial à 

sentença; o evidentemente mostrou-se bastante estável nas três posições que ocupou; sem 

dúvida também ocupou três posições, de forma relativamente estável nas posições 1 e 4; o 

mesmo ocorreu, preferencialmente, na posição 2; e o realmente, na posição 4, o que explica 

o predomínio do valor paragógico assumido por esse advérbio e grande parte de suas 

ocorrências. 

De modo geral, está, aqui, caracterizada a ordenação dos asseverativos afirmativos 

das entrevistas analisadas. Como vimos na tabela 5, a preferência desses advérbios é pelas 

posições periféricas; no entanto, na tabela 6, vimos que há advérbio que ocorre 

preferencialmente em posições intrassentenciais, como é o caso de realmente. E são essas 

posições internas que podem promover ambiguidade, já que os advérbios tendem a escopar 

na realidade - 100% - - 

de qualquer modo - 100% - - 



 

constituintes específicos, o que não ocorre, normalmente, quando eles são licenciados nas 

posições periféricas, pois tomam como escopo a sentença inteira. 

 

4.1.3 Os epistêmicos asseverativos negativos  

 

 

Trata-se de modalizadores que expressam negação sobre o valor de verdade da 

sentença, sem dar margem a dúvidas. De jeito nenhum, classificada como locução adverbial 

de negação pelas gramáticas tradicionais, foi, em nosso corpus, o único adverbial 

representante desse tipo de asseveração: 

 

 

(47) [Seria Fluminense?] De jeito nenhum. (GB). 

 

(48) Mas não vou parar de jeito nenhum. (GB). 

 

(49) [Ou seja, apesar de mudar de sigla, a senhora não rompeu com o petismo?] 

De jeito nenhum. (MS2). 

Assim como os asseverativos afirmativos, os asseverativos negativos 

apresentaram, no corpus, asseveração do conteúdo de uma proposição do interlocutor. Em 

(47 - 49) os entrevistados avaliam/negam o valor de verdade do conteúdo expresso na 

pergunta do entrevistador, empregando a expressão adverbial de maneira absoluta, com 

valor de sentença. 

 

 

4.1.4 Sobre o posicionamento dos epistêmicos asseverativos negativos  

 

 

Vejamos, portanto, seu posicionamento nas sentenças analisadas: 

 



 

 

 

 Como se pode notar, esse tipo de advérbio só ocorreu nas posições periféricas. 

Embora seja um número pouco significativo (3 ocorrências), a amostra analisada indicia um 

comportamento particular desse tipo de modalizador. Observemos as suas ocorrências: 

 

 Posição 1:  

 

(48) Seria Fluminense? De jeito nenhum. (GB). 
 

(50) Ou seja, apesar de mudar de sigla, a senhora não rompeu com o petismo? 
De jeito nenhum. (MS1). 

 

 

Consideramos esses dois casos como posição 1, já que o de jeito nenhum está 

sendo usado no início da resposta. 

 

Posição 2: 

 

(49) Mas não vou parar de jeito nenhum (GB). 

 

 

Notamos, nesse exemplo, a coocorrência do advérbio de negação não com o 

adverbial de jeito nenhum, que, segundo Ilari et al (1990), é fundamental para o 

estabelecimento do sentido. Se, por outro lado, esse modalizador estivesse no início da 

Tabela 7:  Distribuição dos epistêmicos asseverativos negativos  

Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 

OC 02/03 01/03 ---- ---- 

% 66,7% 33,3% ---- ---- 



 

sentença - De jeito nenhum vou parar -, de acordo com o entendimento desses autores, não 

haveria necessidade da negação. 

 

 

4.1.5 Os epistêmicos quase asseverativos  

 

 

Os epistêmicos quase asseverativos são aqueles advérbios que denotam um 

comprometimento menor do falante em relação ao conteúdo proposicional. Como vimos na 

tabela 4, suas ocorrências correspondem a apenas 9,1%, e, no corpus, esse tipo de 

modalização foi representada por: talvez (62,5%), normalmente (25%) e geralmente 

(12,5%). Vejamos alguns dos exemplos: 

 

 

(51) Talvez eu nunca volte a ser inteiramente feliz. (CG). 
 

(52) Talvez eu possa fazer um talk-show, um programa de auditório. (GB). 
 

(53) Essa é uma questão complexa que, infelizmente, talvez não possa ser 
tratada da maneira que merece em um clima de campanha, muito menos no 
escopo de uma entrevista. (JS). 

 

(54) Normalmente, as pessoas que me procuram para alterar a orientação sexual 
homossexual são aquelas que estão insatisfeitas. (RA). 

 

(55) Normalmente, elas vêm com um pedido de mudança de vida. (RA). 
 

(56) Olha, eu quero dizer que geralmente as pessoas que vivenciam a 
homossexualidade gostam muito de mim. (RA).   

 

 

No que se refere ao talvez, sabemos que a GT o classifica como advérbio de 

dúvida; Castilho e Castilho (1992), por sua vez, descrevem-no como um modalizador 



 

epistêmico quase asseverativo, por indicar que o falante, ao usá-lo, não adere totalmente ao 

conteúdo da proposição, considera-o próximo da verdade.  

Quirk et al  (1989, apud GASPARINI BASTOS, 1997)  consideram-no disjunto de 

conteúdo, como nas ocorrências (51 - 53), em que esse advérbio está como indicador do 

grau de verdade do conteúdo de P. O mesmo se aplica aos adverbiais normalmente  e 

geralmente, que ocorrem nos exemplos (54) a (56). 

As ocorrências desse tipo de modalizador no corpus denotam diferentes graus na 

quase asseveração: incerteza menor quando o verbo vem no indicativo, como (54 - 56); 

incerteza maior quando o verbo vem no subjuntivo, como em (51 -53). Vale ressaltar que a 

posição pré-verbal de talvez16, para Castilho e Castilho (1992), desencadeia o emprego do 

subjuntivo, como constatamos em (51- 53).  

Quanto aos advérbios normalmente e geralmente (54 - 56), Neto (2008) denomina-

os de atitudinal aspectual e os insere na categoria dos modalizadores, como os outros 

advérbios que a literatura tem tratado como tal: os epistêmicos de factualidade 

indeterminada, ou quase asseverativos17, do tipo de provavelmente, talvez e possivelmente, 

como podemos comprovar com as suas respectivas paráfrases:  

 

(54) Normalmente, as pessoas que me procuram para alterar a orientação sexual 
homossexual são aquelas que estão insatisfeitas. (RA). 

 

(54a) (Provavelmente/ talvez/ possivelmente),  as pessoas que me procuram para 

alterar a orientação sexual homossexual são aquelas que estão insatisfeitas. 
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  Para Nascentes (1965, apud Sacconi, 1985), o talvez designa dúvida leve, quando em posição 
pós-verbal, por isso, nessa posição, há preferência do falante pelo indicativo. 

17
  Neto (2008) fundamenta-se em Ilari (1992) que, ao analisar os adverbiais aspectuais, estuda a 

“repetição/reiteração”, elaborando os conceitos de Vez 1 e Vez 2. Vez 1 refere‐se a eventos 

reiterados. Tem a ver, portanto, com a reiteração cíclica de adjuntos. Os adverbiais Vez1 

respondem à pergunta “quantas vezes”. O segundo conceito de vez (Vez2) é observado na 

linguagem corrente e tem um sentido mais genérico, correspondendo a “ensejo”, “ocasião”, 

“oportunidade”.  Neto utiliza o conceito de Vez2, ao estudar os advérbios do tipo normalmente e 

geralmente, e defende que esses adverbiais atuam como modalizadores, uma vez que os 

significados iterativos, por eles gerados, apresentam a predicação como que se repetindo de forma 

indeterminada, denotando uma modalização de quase asseveração, ou seja, o enunciador evita se 

comprometer com o conteúdo da proposição. 



 

(55) Normalmente, elas vêm com um pedido de mudança de vida. (RA). 
 

(55a) (Provavelmente/ talvez/ possivelmente) elas vêm com um pedido de mudança 

de vida. 

 

 

E, assim como os modalizadores das paráfrases (54a e 55a) apresentam uma 

possibilidade, em que o falante não se compromete com a verdade do que é dito, o mesmo 

ocorre com normalmente: o seu valor aspectual habitual atenua o grau de comprometimento 

que deve assumir perante o que está dizendo, portanto, o faz atuar também como 

modalizador. 

Os adverbiais registrados em (54) a (56), empregados pela mesma entrevistada, 

demonstram que o conteúdo da proposição se confirma, garantindo o compromisso da 

entrevistada com a verdade junto ao leitor. No entanto, na busca de confirmar a sua posição 

diante da homossexualidade, o sentido que emerge do emprego de tais advérbios é o de um 

certo descomprometimento do falante em relação ao que diz na proposição: é como se, 

devido ao fato de poder existir, no universo de homossexuais, uma pessoa que não 

correspondesse ao que é dito nas três situações, o falante, para não se comprometer, 

sinaliza isso usando um  quase asseverativo.  

Para validar essa abordagem, Neto (2008) afirma, ainda, que os advérbios de 

aspecto habitual (a exemplo de normalmente e geralmente) são modalizadores inerentes, 

por reagirem à presença de modalizadores asseverativos ou quase asseverativos. E, por 

meio de uma abordagem formal da sintaxe adverbial, demonstra que um adverbial habitual 

não pode coocorrer com os advérbios modalizadores tradicionais, como se pode observar 

nas paráfrases (55a) e (55b), em que a coocorrência implica uma construção agramatical18: 

 

(55) Normalmente, elas vêm com um pedido de mudança de vida. (RA). 
 

(55a) * Normalmente, elas provavelmente vêm com um pedido de mudança de vida.  

 

                                                           
18

 Como a abordagem formal que sustenta a agramaticalidade da sentença requer uma longa 

discussão e, também não corresponde ao objetivo deste trabalho, restringimo-nos apenas a essa 

observação sucinta da questão. 



 

(55b)  *Normalmente, elas realmente vêm com um pedido de mudança de vida. 

 

 

Segundo Neto (2008), a agramaticalidade de sentenças como a exemplificada em 

(55a) se deve à presença do modalizador “normalmente”, indicando possibilidade epistêmica 

para uma sentença já modalizada pelo quase asseverativo “provavelmente”. O mesmo 

estranhamento semântico acontece quando o quase asseverativo indica possibilidade a uma 

sentença modalizada por um asseverativo afirmativo, como podemos observar em (55b). 

Acrescentamos, ainda, a propósito da coocorrência dos quase asseverativos, os 

exemplos (53) e (57), em que o modalizador talvez (possibilidade epistêmica) coocorre com 

um modalizador afetivo e com um delimitador, respectivamente: 

 

(53) Essa é uma questão complexa que, infelizmente, talvez não possa ser 

tratada da maneira que merece em um clima de campanha, muito menos no 

escopo de uma entrevista (JS) 

 

(57) Mas talvez seja o maior da TV também, em termos de salário (GB). 

 

 

Em (53), a incidência do talvez recai sobre a oração “não possa ser tratada da 

maneira que merece em um clima de campanha [...]”, e o infelizmente modaliza o fato de 

que é possível que não se possa tratar da questão em clima de campanha. Em (57), 

coocorrem o talvez e o delimitador em termos de salário, sendo que nenhum deles incide 

especificamente sobre o outro. 

 

 

4.1.6 Sobre o posicionamento dos epistêmicos quase asseverativos  

 

 

A tabela 8 mostra como se distribuem os quase asseverativos: 

 



 

 

 

 

 

Como vemos, esse tipo de advérbio não tem um comportamento sintático variável: 

categoricamente, ocorreu na P1, a típica posição dos hiperpredicadores19: 

 

 

Posição 1:  

 

(56) Olha, eu quero dizer que geralmente as pessoas que vivenciam a 
homossexualidade gostam muito de mim. (RA).  

(57) Mas talvez seja o maior da TV também, em termos de salário. (GB). 
 

(58) Talvez minha pulsão de vida não volte a ser como era antes, porque eu fui 
amputada. (CG). 

 

 

Constatamos que, em algumas ocorrências dos quase asseverativos, a mudança 

de posição do modalizador implicaria mudança de sentido, como podemos notar nas 

reformulações de (54):  
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 Advérbios que tomam a sentença como seu argumento interno único. (KATO; CASTILHO, 1991, 

apud CASTILHO; CASTILHO, 1992). 

Tabela 8:  Distribuição dos epistêmicos quase asseverativos 

Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 

OC 08/08 ----- ---- ---- 

% 100% ----- ----- ----- 



 

(54) Normalmente, as pessoas que me procuram para alterar a orientação sexual 
homossexual são aquelas que estão insatisfeitas. (RA). 

 

(54a) As pessoas que normalmente me procuram para alterar a orientação sexual 

homossexual são aquelas que estão insatisfeitas. 

 

(54b) As pessoas que me procuram para alterar a orientação sexual homossexual 

são aquelas que normalmente estão insatisfeitas. 

 

 

Em (54) temos o valor de quase asseveração de toda a sentença; em (54a), um 

sentido possível é o de que as pessoas que estão insatisfeitas são aquelas que 

normalmente procuram a entrevistada; e, por fim, em (54b), pode-se entender que as 

pessoas que a procuram são as que normalmente estão insatisfeitas. Inferimos, portanto, 

que a intenção comunicativa do falante é o fator determinante para o posicionamento do 

modalizador.  

4.1.7 Os epistêmicos delimitadores  

 

 

Como descrevemos na tabela 4, do conjunto dos epistêmicos, 36,4% foram de 

delimitadores. Foram eles: a meu ver (12,1%); quase (9%); completamente (9%); 

inteiramente (6%); historicamente, fundamentalmente, sumariamente, pessoalmente, 

individualmente, de forma geral, nesse caso, nesse sentido, nesse ponto, para mim, de 

modo geral, em geral, mais ou menos, até certo ponto, pelas normas em vigor no Brasil, em 

relação aos pais, segundo critérios técnicos, em termos de salário, do ponto de vista das 

políticas públicas, do ponto de vista financeiro e das perspectivas profissionais (3%). 

Geralmente parafraseáveis pela estrutura [do ponto de vista + adjetivo], os 

delimitadores especificam a perspectiva ou os limites dentro dos quais o conteúdo 

proposicional deve ser considerado. 

Tal modalização está exemplificada em ocorrências como (59) a (61), com suas 

respectivas paráfrases: 

 



 

 

(59) Portanto, atender os deputados, segundo critérios técnicos é atender seus 
eleitores. (JS). 
 

(59a) Portanto, atender os deputados, do ponto de vista técnico é atender seus 

eleitores.  

 

 

(60) O problema é que, pelas normas em vigor no Brasil, um beliche fora do 
padrão exigido pode levar o fazendeiro a responder por maus-tratos aos 
empregados. (KA). 
 

(60a) O problema é que, do ponto de vista das normas em vigor no Brasil, um 

beliche fora do padrão exigido pode levar o fazendeiro a responder por maus-

tratos aos empregados. 

 

 

(61)  Mas talvez seja o maior da TV também, em termos de salário. (GB). 
 

(61a)  Mas talvez seja o maior da TV também, do ponto de vista salarial. 

 

 

Esses advérbios são denominados metadiscursivos por Bartsch (1976, apud 

CASTILHO; CASTILHO, 1992) e pragmáticos por Bellert (1977, apud CASTILHO; 

CASTILHO, 1992, p. 247), uma vez que as instruções que eles dão para o entendimento do 

dictum implicam uma ação sobre o interlocutor. No exemplo abaixo (62), a expressão 

adverbial “do ponto de vista das políticas públicas” estabelece um controle para o 

entendimento da proposição, instruindo o interlocutor sobre como ele deve “acionar os 

mecanismos linguísticos da significação”, ou seja, o interlocutor só deve entender que não 

houve novidade relevante nos últimos anos sob o âmbito restrito das políticas públicas:  

 

 

(62) Do ponto de vista das políticas públicas, não houve nenhuma novidade 
relevante nos últimos anos. (SB). 

 



 

O modalizador pode delimitar a validade do enunciado segundo a perspectiva do 

falante: 

 

 

(63) Essa reação tímida e a tentativa de culpar as vítimas fazem dela, a meu ver, 
responsável pelos episódios. (JS). 
 

(64) Nesse caso, a meu ver, o passo número 1 é começar a implantar uma 
política capaz de prover incentivos à carreira de professor, do ponto de vista 
financeiro e das perspectivas profissionais. (MS2). 
 

(65) Outro ponto em que, a meu ver, o país precisa avançar diz respeito à 
legislação. (MSD). 

 

(66) Para mim, a melhor de todas as definições de favela é a que a descreve 
como um território à margem das leis que regem o restante da cidade. (SB). 

 

(67) A meu ver, a política brasileira atingiu níveis baixíssimos, e não só no 
discurso dos políticos. (MS2). 

 

(68) Mas eu, pessoalmente, não defendo o aborto, defendo a vida. (MS1). 
 

Como vemos, esse tipo de modalizador circunscreve os limites dentro dos quais 

deve ser interpretada a proposição, ou seja, as sentenças devem ser consideradas sob o 

ponto de vista pessoal do falante.  

Com os delimitadores, o falante também pode fixar a validade do conteúdo de P 

dentro de um domínio/campo do conhecimento: 

 

(59) Portanto, atender os deputados, segundo critérios técnicos é atender seus 
eleitores. (JS). 

 

(69) Historicamente, ele foi a mola propulsora das favelas fluminenses [...] (SB). 
 

 

Os epistêmicos delimitadores sugerem, principalmente, redução do âmbito em que 

se dá a interpretação do conteúdo de P, mas podem tanto especificar o âmbito de 



 

entendimento da sentença, como nos exemplos (70) a (72), como também generalizar o 

valor de verdade do que está sendo enunciado, a exemplo de (73) a (75): 

 

 

(70) Querer se pendurar no passado é um erro, não de campanha, mas em 
relação ao país. (JS). 

 

(71) Nesse sentido, toda a experiência mostra que, sim. é possível continuar a 
crescer sem que o preço ambiental seja tão alto. (MS2). 

(72) Nesse caso, a meu ver, o passo número 1 é começar a implantar uma 
política capaz de prover incentivos à carreira de professor, do ponto de vista 
financeiro e das perspectivas profissionais. (MS2). 

 

(73) Em geral, as pessoas não sabem, mas os partidos estão entre as poucas 
instituições que podem questionar diretamente o Supremo sobre a 
constitucionalidade de uma lei. (MT). 

 

(74) De forma geral, governos não gostam de notícia. (MT). 
 

(75) De modo geral, seus integrantes são contrários. (AR). 
 

 

Delimitadores como quase, mais ou menos e até certo ponto, encontrados no 

corpus, no dizer de Castilho e Castilho (1992, p. 249), atuam semanticamente de forma 

oposta aos focalizadores, uma vez que não destacam o conteúdo da “classe-escopo”, mas 

“exercem um papel de aproximação, de acercamento aos limites da significação”. É o que 

podemos notar nos exemplos abaixo: 

 

 

(76) Nesses 45 anos, ele foi modificado por inúmeras medidas provisórias. 
decretos, portarias - quase tudo sem passar por votação no Congresso. (AR). 
 

(77) Criou-se uma tal balbúrdia legislativa que hoje é quase impossível para um 
produtor rural cumprir rodas as exigências ambientais que lhe são feitas. 
(AR). 

 

(78) De saída, o Brasil conta com a vantagem de ter quase metade de sua matriz 
energética limpa. (MS2).  



 

 

(79) Eu estou mais ou menos assim. (CG). 
 

(80) Fala-se muito em transferência de votos, mas isso acontece até certo ponto. 
(SG). 

 

 

Nas ocorrências de (76) a (79) os delimitadores funcionam como advérbios de 

constituinte, pois incidem sobre um especificamente: tudo, impossível, metade e assim. Na 

ocorrência (78), o escopo de quase pode ser o argumento metade ou o verbo ter; já, em 

(80), o modalizador até certo ponto funciona como um disjunto de conteúdo, pois tem por 

escopo toda oração.  

Para Castilho e Castilho (1992), os advérbios em -mente, integrantes  da classe dos 

delimitadores, não são sentenciais, por não passarem nos testes do hiperpredicadores20. No 

entanto, Neto (2004) defende que, mesmo que as paráfrases-testes os desautorizem como 

hiperpredicadores de sentença, muitos advérbios delimitadores atuam como sentenciais. 

Neves (2000), por sua vez, apresenta duas abordagens: considera que tendem a 

ser de enunciado os advérbios que circunscrevem a validade do enunciado segundo a 

perspectiva do falante (como é o caso de pessoalmente), mesmo que ocorram no interior da 

sentença; e, que nunca são de enunciado os advérbios de domínio do conhecimento (como 

biologicamente, por exemplo). 

Em nosso corpus, a maioria dos delimitadores em -mente tem por escopo um 

constituinte da oração. Vejamos: 

 

 

(81) [...] o Ministério do Meio Ambiente foi completamente dominado nos últimos 
anos pelas ONGs ambientais. (AR).  
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  Castilho e Castilho (1992) definem os modalizadores como hiperpredicadores quando tomam por 

escopo toda a sentença, incidindo a avaliação do falante sobre ela. Esses advérbios aceitam ser 

parafraseados por: (i) é + adj que P; (ii) é uma + Nome que P; (iii) Falando + adv +P. Esses testes 

foram exemplificados no Capítulo 2, onde abordamos sobre os aspectos sintáticos dos 

modalizadores. 



 

(82) Ao longo desse processo, os agentes envolvidos com o crime foram 
sumariamente excluídos da corporação e, no lugar deles, gente de mais alto 
nível passou a ser atraída pela oferta de salários melhores. (MSD). 

 

(83) Não passei nenhum dia inteiramente só. (CG). 
 

(84) Talvez eu nunca volte a ser inteiramente feliz. (CG). 
 

 

Nos exemplos (81-84), os delimitadores em -mente funcionam como advérbios de 

constituinte, pois tomam como escopo o adjetivo que o sucede: dominado, excluído, só e 

feliz, respectivamente.  Diferentemente dos modalizadores quase, mais ou menos e até 

certo ponto, (76) a (80), os delimitadores completamente, sumariamente e inteiramente não 

restringem os limites de significação da informação escopada, e, sim, produzem um efeito 

de genericidade: totalmente dominado, totalmente excluídos, totalmente só e totalmente 

feliz. 

Dentre os casos em que os delimitadores em -mente funcionam como sentenciais, 

destacamos: 

 

 

(68) Mas eu, pessoalmente, não defendo o aborto, defendo a vida. (MS1). 
 

(69) Historicamente, ele foi a mola propulsora das favelas [...] (SB). 
 

(85) Instalar-se nelas pode até ter sido uma solução boa individualmente - para 
quem não tinha um teto sob o qual morar - mas para as grandes cidades em 
todo o país significou um verdadeiro desastre. (SB). 

 

 

Em (68), a entrevistada diz que, sob o ponto de vista pessoal, ela não defende o 

aborto, defende a vida, inclusive estabelecendo limites de seu papel político e pessoal. 

Nesse caso, também pode ser considerado o valor reiterativo do sujeito “eu”, tratando-se, 

assim, de um delimitador de constituinte. Em (69) o advérbio estabelece o domínio histórico 

para a interpretação do conteúdo da sentença; também em (85) o fato “pode até ter sido 

uma solução boa” deve ser considerado sob o ponto de vista individual.  



 

Ao fazer uso dos delimitadores, o entrevistado intenta indicar como deseja que seu 

dizer seja entendido pelo entrevistador e pelo leitor (do ponto de vista histórico, do ponto de 

vista pessoal, de modo geral, até certo ponto etc.), e, assim, atua sobre esses interlocutores.  

 

4.1.8 Sobre o posicionamento dos epistêmicos delimitadores  

 

Quanto ao posicionamento dos delimitadores, a tabela 9 evidencia a sua 

distribuição: 

 

Assim como os asseverativos afirmativos, como vimos na tabela 5, os delimitadores 

ocorreram variavelmente nas sentenças. Se somarmos os percentuais das posições 1 e 2, 

temos 56,2%, confirmando a preferência desses modalizadores pelas posições periféricas, 

como ilustram respectivamente os exemplos abaixo:  

 

Posição 1: 

 

(71) Nesse sentido, toda a experiência mostra que, sim, é possível continuar a 
crescer sem que o preço ambiental seja tão alto. (MS2). 

 

(72) Nesse caso, a meu ver, o passo número 1 é [...]. (MS2). 
(86) Nesse ponto, o estado pode ajudar. (KA). 

 

 

Posição 2:  

 

(70) Querer se pendurar no passado é um erro, não de campanha, mas em 
relação ao país. (JS).  

Tabela 9:  Distribuição dos epistêmicos delimitadores  

Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 

OC 13/32 05/32 03/32 11/32 

% 40,6% 15,6% 9,4% 34,4% 



 

 

(80) Fala-se muito em transferência de votos, mas isso acontece até certo ponto. 
(SG). 

 

(87) Nesse caso, a meu ver, o passo número 1 é começar a implantar uma política 
capaz de prover incentivos à carreira de professor, do ponto de vista 
financeiro e das perspectivas profissionais. (MS2). 

 

 

Quanto às posições 3 e 4, constatamos que esta última é bastante significativa: 

34,4%. Como já explicamos, nessas posições, os modalizadores delimitadores podem ser 

sentenciais ou de constituinte. Vejamos:  

 

Posição 3: 

 

(59) Portanto, atender os deputados, segundo critérios técnicos é atender seus 
eleitores. (JS).  

(88) Outra coisa fundamentalmente diferente é distribuir verbas ou cargos em 
troca de votos. (JS).  

 

 

Posição 4: 

 

(82) Ao longo desse processo, os agentes envolvidos com o crime foram 
sumariamente excluídos da corporação e, no lugar deles, gente de mais alto 
nível passou a ser atraída pela oferta de salários melhores. (MSD). 

 

(83) Não passei nenhum dia inteiramente só. (CG). 

 

(84) Talvez eu nunca volte a ser inteiramente feliz. (CG). 

 

(89) Foi uma coisa completamente irresponsável. (GB). 

Nas posições intrassentenciais houve predomínio dos delimitadores de constituinte, 

com exceção de (59), em que o modalizador delimita todo o conteúdo da sentença e 

posiciona-se em P3, posição considerada por Ilari et al (1990) como menos marcada do que 

a posição 4, comum aos modalizadores de Constituinte. A fim de demonstrar o 



 

comportamento de cada um dos delimitadores em relação aos seus posicionamentos, 

apresentamos a tabela abaixo: 

Tabela 10:  Distribuição específica das ocorrências dos delimitadores  

 

Adverbiais Delimitadores 

Posição 

 1 

Posição 

 2 

Posição 

 3 

Posição 

 4 

quase 33,4% - - 66,6% 

completamente 50% - - 50% 

inteiramente - - - 100% 

a meu ver 75% - - 25% 

historicamente  100% - - - 

fundamentalmente  - - 100% - 

Sumariamente - - - 100% 

 pessoalmente  - - 100% - 

individualmente  - 100% - - 

de forma geral 100% - - - 

 nesse caso  100% - - - 

nesse sentido  100% - - - 

nesse ponto 100% - - - 

para mim  100% - - - 

de modo geral  100% - - - 

em geral 100% - - - 

 mais ou menos  - - - 100% 

até certo ponto - 100% - - 

pelas normas em vigor no Brasil  - - - 100% 

em relação aos pais - 100% - - 

segundo critérios técnicos - - 100% - 

em termos de salário - 100% - - 



 

 

Destacamos, aqui, a distribuição variável dos delimitadores quase, completamente 

e a meu ver, ocorrendo tanto em posição periférica (P1) quanto em posição intrassentencial 

(P4). Os demais adverbiais ocuparam categoricamente uma única posição, a saber: 

historicamente, de forma geral, nesse caso, nesse sentido, nesse ponto, para mim, de modo 

geral, em geral e do ponto de vista das políticas públicas, posicionaram-se em P1; os 

adverbiais individualmente, até certo ponto, em relação aos pais, em termos de salário e do 

ponto de vista financeiro e das perspectivas profissionais se posicionaram em P2; 

fundamentalmente, pessoalmente e segundo critérios técnicos preencheram a P3; já os 

modalizadores inteiramente, sumariamente,  mais ou menos e pelas normas em vigor no 

Brasil se posicionaram em P4. 

 

 

4.2 Os advérbios modalizadores afetivos  

 

 

Os modalizadores afetivos, fracamente representados no corpus, (11,1%), como 

vimos na tabela 4, correspondem a uma avaliação fundamentada na percepção que o 

falante tem da proposição. Foram eles: infelizmente (8 ocorrências), felizmente, francamente 

e sinceramente (uma ocorrência de cada). 

Marca bem característica da função emotiva da linguagem, por meio desses 

adverbiais, o falante expressa os sentimentos despertados pelo conteúdo proposicional 

(afetivos subjetivos), exemplificados em (90) e (91), ou os sentimentos por ele assumidos 

diante do seu interlocutor em face do conteúdo proposicional (afetivos intersubjetivos), como 

em (92) e (93):  

 

 

(90) Infelizmente, o PT não percebe isso. (MS1). 

do ponto de vista das políticas públicas 100% - - - 

do ponto de vista financeiro e das 

perspectivas profissionais. 

- 100% - - 



 

 

(91) Não dá para aceitar que traficantes que incendeiam ônibus e atiram em 
helicópteros, algo que infelizmente ainda se vê no Rio de Janeiro, sejam 
beneficiados pela progressão de regime. (MSD). 

 

(92) Eu, sinceramente, não fulanizo essas coisas. (MS).  
 

(93) Aí, francamente... Órion é uma palavra de origem grega que chegou ao 
português pelo latim. (AR). 

 

Esses adverbiais são classificados como advérbios de modo na GT; no entanto, as 

ocorrências registradas no corpus, em sua maioria, não aceitam a paráfrase de modo X, a 

substituição típica dos advérbios qualitativos de modo (CASTILHO, 2010). Demonstramos 

isso em (90) e (94) a partir de suas paráfrases: 

 

 

(90) Infelizmente, o PT não percebe isso. (MS1). 
 

(90a) *De modo infeliz, o PT não percebe isso. 

 

(94) A partir do momento em que, infelizmente, morreu, estou livre. (SV). 
 (94a) *A partir do momento em que, de modo infeliz, morreu, estou livre. 

 

 

Esses advérbios não têm o verbo da sentença por escopo, daí não aceitarem as 

construções (90a) e (94a) como semanticamente equivalentes às sentenças originais.   

Conforme Castilho e Castilho (1992), os advérbios subjetivos (95) modalizam o 

sujeito da enunciação (95a) e o conteúdo proposicional (95b), exatamente como faz um 

predicador de dois lugares: 

 

 

(95) Felizmente, ninguém aceitou (SV). 
 

 (95a) Eu fico infeliz porque P 



 

 

(95b) É uma infelicidade que P  

 

 

Já o advérbio intersubjetivo, aquele que expressa um sentimento que o falante 

assume diante do interlocutor, se comporta como um predicador de um só lugar (ou 

monopredicador): 

 

 

(92) Eu, sinceramente, não fulanizo essas coisas.(MS).  
 

(92a) sou sincero com você [a propósito de P]. 

 

(92b) * é uma sinceridade que P. 

 

 

A impossibilidade da paráfrase de (92b) confirma esse estatuto. Castilho e Castilho 

(1992) atentam para o fato de que os adjetivos que servem de base para a formação desses 

advérbios têm classes semânticas distintas. Infeliz e feliz fazem referência ao locutor, ao 

passo que franco e sincero fazem menção à relação entre o locutor e o interlocutor, gerando 

um efeito polifônico.  

Esses mesmos autores observam que os modalizadores monopredicadores, que 

tomam por escopo a relação eu-tu da enunciação, assumem um estatuto sintático diferente 

dos advérbios sentenciais e dos advérbios de constituinte, e, por predicarem os 

participantes da enunciação, Castilho (2010) os reconhece como modalizadores discursivos. 

 

4.2.1 Sobre o posicionamento dos modalizadores afetivos  

 

 



 

Os afetivos identificados neste estudo distribuíram entre P1 e P3, como se pode ver 

na tabela abaixo:  

 

 

 

 

A posição 1, apesar de ser mais ocupada pelos subjetivos (55,5%), concorreu com 

a posição 3 (entre o sujeito e verbo). Esse levantamento destoa dos resultados 

apresentados por Castilho e Castilho (1992), em que descrevem a distribuição dos afetivos 

(estudados a partir do corpus do Projeto de Gramática do Português Falado) como bastante 

regular na posição 1. Em nosso trabalho, além de não haver significativa distinção quanto ao 

posicionamento dos adverbiais subjetivos e intersubjetivos, também não há predomínio 

expressivo da posição inicial. 

Vejamos algumas ocorrências das duas posições: 

 

Posição 1: 

 

(93) Aí, francamente... Órion é uma palavra de origem grega que chegou ao 

português pelo latim. (AR). 

 

(96) Infelizmente, aos poucos a sociedade foi deixando de se espantar com essa 

aberração urbana, a despeito das atrocidades cometidas a toda hora em 

plena luz do dia por um estado paralelo. (SB). 

 

Tabela 11:  Distribuição dos modalizadores afetivos  

Afetivos Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 

 

Subjetivos 

OC 05/09 ----- 04/09 ----- 

% 55,5%  44,5%  

 

Intersubjetivos 

OC 01/02 ----- 01/02 ----- 

% 50%  50%  



 

(97) Claro que, infelizmente, num lugar com as especificidades do Rio de Janeiro, 

é ainda preciso que parte da tropa trabalhe munida de fuzis, por mais 

ofensivo que isso pareça. (MSD). 

 

 

 

 

 

Posição 3: 

 

(92) Eu, sinceramente, não fulanizo essas coisas. (MS).  

 

(98) As eleições,  infelizmente, escancaram alguns dos  aspectos mais 

incômodos do nosso  próprio subdesenvolvimento. (NM). 

 

(99) A impunidade, infelizmente, ainda não é vista no país com a devida 

indignação ou mesmo com perplexidade, e isso se reflete também nos 

partidos políticos. (NM). 

 

 

Segundo Costa e Costa (2001), os advérbios orientados para o agente, como 

infelizmente, (98) e (99), por exemplo, comumente ocorrem entre o sujeito e o verbo. O 

mesmo pode ser verificado com os advérbios que põem em relevo a relação entre o falante 

e o interlocutor, a exemplo de sinceramente, como vemos em (92). 

Castilho e Castilho (1992) observam que, se deslocarmos os intersubjetivos, a 

exemplo de francamente em (93) para P4, eles tendem a funcionar como advérbios de 

Constituinte. É o que podemos observar em (93a) e (93b) abaixo: 

 

 

(93) Aí, francamente... Órion é uma palavra de origem grega que chegou ao 
português pelo latim (AR). 
 

(93a) Aí,... Órion é francamente uma palavra de origem grega que chegou ao 

português pelo latim. 



 

 

(93b) Aí,... Órion é uma palavra francamente de origem grega que chegou ao 

português pelo latim. 

 

A mudança de posição compromete a significação apresentada em (93): em (93a), 

o advérbio imprime o valor de asseveração (é realmente uma palavra de origem grega); em 

(93b), o posicionamento no interior no grupo nominal (palavra de origem grega) atribui 

valores que podem ser de asseveração (realmente), de qualificação (de modo 

franco/legítimo) e de focalização (exatamente).  

Apresentamos, na tabela abaixo, a distribuição de cada um desses modalizadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O advérbio infelizmente, o único a se repetir no corpus, ocupou igualmente as 

posições 1 e 3, enquanto que felizmente e francamente ocuparam exclusivamente a posição 

inicial (P1) e sinceramente, a posição entre o predicado e o seu argumento  (P4). 

Ao empregar os modalizadores afetivos, notamos que o entrevistado, de certa 

forma, deixa o conteúdo proposicional em segundo plano e toma a si mesmo (ou a si em 

face do interlocutor) por escopo, expondo suas reações com respeito ao conteúdo 

Tabela 12:  Distribuição específica das ocorrências dos afetivos  

 

Adverbiais Afetivos 

Posição 

1 

Posição 

2 

Posição 

3 

Posição 

4 

Subjetivos felizmente 100% - - - 

infelizmente 50% - - 50% 

Intersubjetivos sinceramente - - - 100% 

francamente 100% - - - 



 

sentencial. Ao revelar sua atitude perante os leitores, aumenta o grau de confiança do leitor, 

o que contribui no processo interativo. 

 

 

4.3 Forma dos modalizadores em função das posições 

 

 

Outra questão considerada, em nossa descrição, diz respeito à forma dos 

adverbiais em função de sua posição na sentença. A tabela 13 demonstra as posições dos 

dois tipos morfológicos analisados: os advérbios (forma simples) e as expressões adverbiais 

(forma composta): 

 

 

Tabela 13: Tipo morfológico e posição dos modalizadores 

 Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Total 

Expressões 

adverbiais 

OC 20/48 9/19 1/10 05/22 35/99 

% 41,6% 47,3% 10% 22,7% 35% 

Advérbio OC 28/48 10/19 9/10 17/22 64/99 

% 58,4% 52,7% 90% 77,3% 65% 

 

 

Como se pode verificar nessa tabela, as duas formas adverbiais ocorrem 

variavelmente nas sentenças, ou seja, nas quatro posições analisadas. No entanto, há 

algumas diferenças significativas entre elas: a forma simples (advérbio) é licenciada com 

mais frequência nas posições intrassentenciais, 3 (90%) e 4 (77,3%); já a forma composta 

(expressões adverbiais), nas posições periféricas, 1 (41,6%) e 2 (47,3%), sendo a final a 

posição preferencial. 

  

 



 

3.4 Considerações gerais sobre o posicionamento dos modalizadores adverbiais  

 

 

Para encerrar a nossa descrição, apresentamos, abaixo, o cômputo geral de todos 

os modalizadores em função das quatro posições analisadas: 

 

Tabela 14:  Distribuição geral dos modalizadores  

 Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 

 

Epistêmicos 

Asseverativo  

Afirmativo 

19/ 45 

42,2% 

13/45 

28,9% 

02/45 

4,5% 

11/45 

24,4% 

Asseverativo 

Negativo 

02/ 03 

66,7% 

01/03 

33,3% 

---- ---- 

Quase  

Asseverativo 

08/ 08 

100% 

----- ---- ---- 

Delimitadores 13/32 

40,6% 

05/32 

15,6% 

03/32 

9,4% 

11/32 

34,4% 

Afetivos Subjetivos 05/09 

55,5% 

----- 04/09 

44,5% 

----- 

Intersubjetivos 01/02 

50% 

----- 01/02 

50% 

----- 

 

Total 

48/99 

48,5% 

19/99 

19,2% 

10/99 

10,1% 

22/99 

22,2% 

 

 

Como vemos, as posições periféricas, (P1) e (P2), juntas correspondem a 67,7% 

das ocorrências, confirmando a nossa hipótese inicial. Dessas duas posições, a preferencial 

é a P1, início da sentença (48,5%), e a menos preenchida é a P3 (10,1%). Também 

observamos que os asseverativos negativos não ocorrem nas posições intrassentenciais 

(P3 e P4); os afetivos ocorreram apenas nas posições 1 e 3; e os quase-asseverativos 



 

ocuparam exclusivamente a posição 1. Quanto aos epistêmicos asseverativos afirmativos e 

epistêmicos delimitadores, eles foram o que apresentaram um comportamento sintático mais 

variável: ocorreram nas quatro posições, demonstrando, por sua vez, preferência pela 

posição 1 (42,2% e 40,6%, respectivamente). 

Quanto à posição 1, os nossos resultados confirmam o que fora apontado por Ilari 

et al (1990): a posição 1 é fortemente predominante, uma vez que é a posição privilegiada 

para que esses advérbios tomem como escopo toda a oração. Segundo esses autores, 

tanto na posição 1, quanto na posição 2, o modalizador não restringe o seu escopo a um 

constituinte específico, pois, ao usá-lo, o falante tende a incidir sua avaliação sobre o valor 

de todo o conteúdo proposicional. 

Para esses autores, essa preferência de posição deve ser explicada em função dos 

interesses discursivos ou pragmáticos. O grau de importância atribuído ao uso de um 

advérbio pelo falante, numa determinada situação de interação, determina a sua posição na 

sentença. É o que orienta o princípio da iconicidade21 quanto à ordem, ou seja, quanto mais 

importante e urgente for o conteúdo, mais sua forma tenderá a ter posição de destaque, 

sendo que o contrário também se aplica nesse postulado. 

A posição entre o sujeito e o predicado, P3, segundo Ilari et al (1990), pode ser 

considerada a menos marcada depois das posições 1 e 2 e pode ser explicada pelas 

hipóteses de que o advérbio se posiciona junto do verbo, categoria mais apta a receber 

advérbios, ou porque o predicado funciona frequentemente como “novo”, em relação ao 

sujeito, geralmente “dado22”; daí, naturalmente, o advérbio incide sobre o “novo”, ou seja, 

modaliza o predicado, e, para tanto, posiciona-se antes dele.  

Como constatamos em nossa descrição, os modalizadores adverbiais, 

quando posicionados no interior do predicado, P4, se imediatamente depois do 

verbo, podem incidir sobre ele ou tomar como escopo o elemento que está a sua 

direita. Conforme Ilari et al (1990, p.129), nas posições 1 e 2, como o adverbial 

incide sobre toda a sentença, o escopo é indeterminado; já, quando o advérbio é 

deslocado para o interior do predicado diminui essa indeterminação, pois ele tende a 

tomar como escopo um constituinte da sentença e, particularmente, na posição 4, o 

adverbial tende a agregar diferentes valores semânticos.  

                                                           
21

 Conforme o princípio de iconicidade, a ordem dos constituintes na sentença pode ser explicada 
pelo subprincípio de ordenação linear: quanto mais importante, previsível e temática for a informação, 
maior será a tendência de ocupar o início do enunciado (MARTINS, 2008). 
22

 Ilari et al (1990) hipotetizam que o predicado é uma informação nova  que se aplica ao sujeito 
(geralmente o primeiro elemento da sentença, previsível ou já conhecido). 



 

Em suma, apesar de P3 e P4 estarem mais ligados à estrutura argumental dos 

elementos sobre os quais incidem (verbos, adjetivos ou advérbios), é importante destacar 

que, mesmo nas posições intrassentenciais, os itens adverbiais podem modalizar todo o 

enunciado. Constatamos que diferentes posições podem levar a diferentes escopos e 

diferentes interpretações semânticas, como também admitimos que a motivação funcional e 

discursiva do enunciador influencia no posicionamento dos modalizadores adverbiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  CONCLUSÕES 

 
 

Consideramos, em nossa pesquisa, a modalização como uma atividade 

discursiva cuja expressividade reveste o enunciado de significações.  No intuito de 

compreender como ela se processa a partir dos usos de determinados adverbiais, 

analisamos 16 entrevistas veiculadas pela Revista VEJA, a partir das quais 

descrevemos o comportamento sintático e semântico dos adverbiais modalizadores, 

aqueles que indicam a avaliação e o grau de comprometimento do enunciador em 

relação ao que diz.   

No processo de interação, o entrevistado, quer seja um político, uma celebridade ou 

um especialista, preocupa-se com o entendimento, adesão e concordância do leitor. Daí, 

podermos inferir a validade da modalização discursiva nas entrevistas, uma vez que a voz 

enunciativa procura avaliar o seu próprio dizer, tanto no âmbito do saber, quanto do crer, a 

fim de legitimar o seu posicionamento frente ao dito.  A análise dos recursos de modalização 



 

propiciou verificar as marcas dos entrevistados no ato interativo de que tomam parte, o seu 

posicionamento frente à construção do enunciado, bem como sua intenção de atuar 

argumentativamente sobre seus interlocutores (entrevistador/leitor da revista). 

À guisa de fechamento deste trabalho, concluímos que a dificuldade de categorizar 

os advérbios parece existir desde a tradição greco-latina, em que basicamente os autores 

assumem que a função de um advérbio é modificar uma categoria específica, um 

pressuposto assumido, normalmente, pelas gramáticas tradicionais, que descrevem o 

advérbio de forma unificada, restringindo-o, geralmente, à função de modificador de verbo, 

adjetivo e do próprio advérbio.  

Essa noção, por sua vez, é ampliada pelas pesquisas linguísticas, que demonstram 

que advérbios constituem um grupo bastante heterogêneo quanto as suas características 

morfológicas, sintáticas, semânticas e, também, discursivas. Nesses estudos, a abordagem 

funcionalista da linguagem se faz presente, quando se consideram como objeto de análise 

usos reais de língua, entendendo a gramática do uso linguístico como um componente que 

não pode ser desvinculado dos sistemas funcionais que medeiam as interações sociais e 

que orientam determinadas estruturas sintáticas e semânticas. 

A pesquisa não intentou apresentar uma análise mais aprofundada dos efeitos 

discursivos da modalização, mas a leitura dos dados nos permite afirmar que há uma 

motivação funcional do candidato entrevistado voltada para a adesão do leitor ao seu ponto 

de vista, o que se confirma pelos 88,9% de modalizadores epistêmicos. O entrevistado se 

vale dessa marca linguística para deixar claro que ele é detentor do saber e até mesmo do 

poder. Dentre os asseverativos, (54,5% dos epistêmicos), 93,7% correspondem aos 

asseverativos afirmativos, que marcam o valor positivo de verdade daquilo que é dito. O 

entrevistado recorre a esse recurso linguístico, necessário para fortalecer as conclusões de 

um raciocínio, para assegurar ao leitor e ao entrevistador que é detentor do conhecimento 

das questões debatidas na entrevista. A negação representou 6,3%, sendo ela, também, 

uma forma de asseverar, porém, assegura o valor negativo do conteúdo da sentença. 

Os quase asseverativos correspondem a 9,1% dos epistêmicos do corpus. Eles são 

usados pelos entrevistados com a função de atenuar a força do ato de fala e, de certa 

forma, preservar a face do locutor, que, nessa situação de interação, pretende ser polido, 

para proteger suas sentenças de criticas. Os delimitadores, aqueles responsáveis por 

especificar em quais termos se deve considerar como verdadeiro ou não o conteúdo da 

proposição, foram representados por 36,4% dos epistêmicos.  



 

Os modalizadores afetivos, 11,1% dos adverbiais levantados, têm caráter bastante 

subjetivo, pois verbalizam uma avaliação fundamentada na percepção que o entrevistado 

tem da proposição, podendo, ainda, expressar o sentimento que lhe é despertado por P ou 

que ele assume perante o interlocutor, em face do conteúdo por ele expresso.  

Não foram encontrados, no corpus, ocorrências de deônticos, advérbios que 

indicam a necessidade ou obrigatoriedade de ocorrência do conteúdo da proposição. Esse 

tipo de modalizador comumente ocorre em interações assimétricas, em que um interlocutor 

tem mais poder do que o outro na interação. Apesar de a entrevista ser um gênero 

discursivo assimétrico, notamos que os enunciadores apoiam suas avaliações no saber, 

pois não lhes é conveniente impor a proposição como um dever.  

Ao considerarmos o emprego dos modalizadores considerando as características 

dos entrevistados, aferimos que os homens empregaram 56,6% desses adverbiais e as 

mulheres 43,4%. Interessante destacar que os modalizadores afetivos, que verbalizam as 

reações afetivas em face do conteúdo proposicional, foram, também, mais frequentes nas 

entrevistas dos homens do que nas das mulheres: 63,3% versus 36,3%, respectivamente.  

Não há diferença relevante quanto ao emprego geral dos modalizadores por parte 

de políticos ou não políticos. Constatamos, apenas, que o emprego dos modalizadores 

afetivos é mais frequente nas entrevistas de não políticos (63,6%) e que os epistêmicos são 

mais frequentes nas dos políticos (51,1%). 

Destacamos o emprego dos modalizadores pela entrevistada Marina Silva em 

diferentes momentos: em sua primeira entrevista (setembro de 2009), ela emprega apenas 

quatro modalizadores e, na segunda, como candidata à presidência da república, emprega 

quatorze modalizadores adverbiais. Interpretamos que a entrevistada recorre a essas 

marcas linguísticas com o intuito de angariar confiança e credibilidade do leitor/eleitor.  

Quanto à distribuição dos adverbiais, embora as posições intrassentenciais sejam 

bastante empregadas no corpus (32,3%), as posições periféricas à sentença predominam 

em nossa análise (67,7%), o que confirma o posicionamento de Ilari et al (1990), de que, 

quando o advérbio tem por escopo toda a oração, a sua colocação nas posições 1 e 2 seria  

preferencial. 

A posição inicial (P1), mais recorrente nas entrevistas (48,5%), foi preenchida por 

todos os subtipos de adverbiais modalizadores; a segunda posição mais recorrente (22,2%) 

foi a posição intrassentencial, entre o verbo e seu argumento (P4), e foi preenchida apenas 

pelos asseverativos afirmativos e pelos delimitadores. A posição final (P2) não foi ocupada 

pelos quase asseverativos, nem pelos afetivos e representou 19,2% das ocorrências, sendo 



 

a terceira mais recorrente. Por fim, a posição interna entre o sujeito e o verbo (P3), apesar 

de ser a menos preenchida (10,1%), foi ocupada pela maioria das subclasses dos 

modalizadores, com exceção dos asseverativos negativos e dos quase asseverativos.  

Apesar do predomínio das posições iniciais e finais, constatamos que os 

asseverativos afirmativos e os delimitadores dispõem de grande mobilidade, pois ocupam 

todas as posições previstas, a saber, P1, P2, P3 e P4. Alocados em posições periféricas, os 

epistêmicos deixam evidente o seu estatuto sintático de advérbios sentenciais: 71,1% dos 

asseverativos afirmativos alocaram-se na periferia da sentença (P1 e P2). Os asseverativos 

negativos ocuparam exclusivamente P1 e P2 (100%) e os quase asseverativos 

posicionaram-se apenas em P1. Dos delimitadores, 56,2% alocaram-se em posições 

periféricas. Os afetivos subjetivos também ocuparam preferencialmente as margens da 

sentença (55,5%). Já os intersubjetivos preferiram igualmente P1 e P3.  

Confirmamos os pressupostos de Castilho e Castilho (1992) de que em P1 e P2 os 

adverbiais são monovalentes, isto é têm um só escopo, e tendem a produzir um valor 

semântico prototípico (exceção de três ocorrências do modalizador mesmo em P2, que 

produziram valor paragógico). Os adverbiais em P2 e P3 são polivalentes, logo, tendem a 

produzir mais de um efeito de sentido (valor paragógico). Ao serem alocados em diferentes 

posições, garante-se também maior autonomia semântico-discursiva em favor do ponto de 

vista do enunciador.  

Quanto às características morfológicas, as duas formas adverbiais analisadas 

alocaram-se nas quatro posições investigadas. A forma simples (advérbio) ocupou, 

preferencialmente, as posições intrassentenciais, P3 (90%) e P4 (77,3%); já a forma 

composta (expressões adverbiais), as posições periféricas, P1 (41,6%) e P2 (47,3%). 

Face às discussões introdutórias de que, por sua heterogeneidade, a classe 

adverbial requer estudos mais específicos, procuramos levantar a questão, embora de forma 

alguma a esgotemos, de que a ordenação dos modalizadores adverbiais pode ser analisada 

à luz de princípios funcionalistas mais gerais, acentuando a necessidade de examinar de 

forma mais cuidada as funções discursivas da ordenação dos modalizadores adverbiais, por 

entendermos que o falante é movido por intenções comunicativas quando organiza suas 

expressões linguísticas numa dada situação de interação verbal. 

Tendo em vista o grande potencial discursivo dos modalizadores adverbiais 

apresentado na literatura linguística e, também, neste estudo, julgamos que o ensino dessa 

categorial gramatical, pautado nas limitadas noções de conceito, classificação e relações 

sintáticas de modificação apresentadas pela GT, não se justifica.  De nossa parte, 



 

esperamos que reflexões como as empreendidas por este trabalho sejam de algum auxílio 

no ensino dos advérbios nas aulas de língua portuguesa, a fim de que o aluno possa 

compreender e usar, de forma produtiva e autônoma, os mecanismos de modalização nos 

mais diversos enunciados e textos. 
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