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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a expressão de obrigação na fala de Fortaleza/CE por 

meio dos verbos auxiliares modais ter, dever e precisar,  considerando-se fatores linguísticos e 

extralinguísticos. Adotamos, para a análise dos dados, a Teoria da Variação e, na tentativa de 

integrar os princípios de marcação e iconicidade aos resultados obtidos, consideramos, também, 

o Funcionalismo. Para investigar esse fenômeno de variação, utilizamos 24 inquéritos de um 

corpus de fala, intitulado Português Oral Culto de Fortaleza (PORCUFORT), coletado nos anos 

de 1993 e 1994. O estudo revelou que, durante a instauração de uma obrigação, o ter é a forma 

preferida entre os falantes, pois representa 77% das ocorrências, de um total de 322 dados, 

seguido da variante dever, que corresponde a 15% dos dados, e da variante precisar, que 

corresponde a 08% dos dados. A pesquisa revelou, ainda, que os fatores faixa etária, tipo de 

obrigação, tempo e força ilocucionária são significativos para o uso das variantes ter e dever, 

sendo esta última forma também condicionada pelo grupo de fatores tipo de alvo deôntico. Por 

sua vez, a variante precisar mostrou-se condicionada apenas pelo tipo de fonte deôntica.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Modalidade Deôntica, Obrigação, Funcionalismo, Sociolinguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research at an analysis of the expression of obligation by means of auxiliary modal verbs 

ter, dever and precisar, considering both linguistic and extralinguistic elements, in the speech 

of the city of Fortaleza, located in the Brazilian state of Ceará. For the analysis of the linguistic 

facts, Labov‟s Variation Theory was adopted. Moreover, as an attempt to integrate the 

principles of markedness and iconicity to the results, functionalism was also considered. In 

order to investigate this variation phenomenon, 24 instances were adopted from the speech 

corpus Português Oral Culto de Fortaleza (PORCUFORT) collected between the years of 1993 

and 1994. The study revealed that, during the instauration of an obligation, ter is the preferred 

form among speakers, since it represents 77% of occurrences out of a total of 322 data. It is 

followed by the variant dever, which corresponds to 15% of the data. The variant precisar 

corresponds to 08% of the data. This piece of research also revealed that elements such as age 

group, type of obligation, time, and illocutionary force appear to be significant for the use of 

the variants ter and dever, the latter form also being conditioned by the element group entitled 

type of deontic target. On the other hand, the variant precisar seemed to be conditioned only by 

type of deontic source. 

 

KEYWORDS: Deontic Modality, Obligation, Functionalism, Sociolinguistics.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A modalidade, como meio de codificação da atitude do falante em relação à 

proposição, tem despertado interesse e tem motivado pesquisas sob os mais diversos enfoques. 

Há muitos trabalhos acerca da relação entre esta categoria e a construção discursiva. Entretanto, 

pouco se conhece sobre pesquisas que acrescentaram à investigação o olhar da Sociolinguística.  

Esta dissertação trata, especificamente, da expressão de obrigação na fala de 

Fortaleza/CE manifestada por meio dos auxiliares modais ter, dever e precisar. Dedicaremos 

atenção especial à variação linguística, pois pretendemos identificar, descrever e discutir 

condicionamentos que possam interferir na escolha de uma ou outra variante em apreciação. 

Para isso, adotaremos uma visão funcional da variação, uma vez que atribuiremos a causa dessa 

escolha a elementos externos e internos à língua que seriam responsáveis por enfraquecer ou 

asseverar a expressão de obrigação.  

Tendo em vista a compreensão da relação entre a expressão da obrigação e a 

construção discursiva, elegemos como objetivo geral: descrever os fatores linguísticos e 

extralinguísticos responsáveis pela escolha de uma ou outra variante em estudo no ato da 

instauração do valor deôntico obrigação
1
. Assim, são nossos objetivos específicos: (i) analisar o 

tipo de fonte que instaura o valor obrigação e o comportamento dessa fonte diante de tal ato; 

(ii) investigar sobre qual alvo é instaurada a obrigação, e por meio de quais critérios  é feita a 

escolha desse alvo; (iii) verificar se a obrigação imposta é interna ou externa;
2
 (iv) observar e 

descrever a relação entre a categoria tempo  e a expressão de obrigação; (v) analisar quais 

marcas linguísticas podem atenuar ou asseverar a força ilocucionária da expressão de obrigação 

no discurso oral; (vi) investigar se o tipo de inquérito
3
 contribui como contexto mais ou menos 

propício para a instauração do valor deôntico obrigação e se há preferência por uma ou outra 

forma, a depender da modalidade de inquérito; (vii) observar se os fatores sexo e faixa etária, 

na instauração da obrigação, interferem na frequência de uso de uma ou outra forma. 

Alcançando tais objetivos, esperamos contribuir com a descrição do Português falado no Brasil, 

                                                           
1
  Ver capítulo IV que trata da modalidade deôntica e seus valores. 

2
  Conforme Almeida (1980), a obrigação pode ser embasada na moral e nos bons costumes (interna) ou na 

necessidade de ordem material (externa). 
3
 A forma como foi coletado os dados do corpus usado em nossa pesquisa. Sendo este corpus dividido em três 

tipos de inquéritos: diálogo entre informante e documentador (DID), diálogo entre dois informantes (D2) e 

Elocuções Formais (EF). 
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fornecer subsídios para a produção de material didático e auxiliar o professor no trabalho com a 

categoria Modalidade em atividades de análise linguística. 

Esta dissertação possui cinco capítulos além desse, o segundo apresenta a 

contextualização das formas que compõem a variável: ter, dever e precisar. Em seguida, é feita 

uma exposição dos trabalhos que abordaram os auxiliares modais em questão e o valor deôntico 

obrigação. 

No terceiro capítulo, dissertamos acerca do quadro teórico no qual se insere o nosso 

trabalho: Sociolinguística Variacionista, (cf. Labov 2008). Apresentamos, também, o 

Funcionalismo Linguístico conforme Givón (1984; 1990; 1991; 1995), Lyons (1977) e Bybee 

et al. (1994), considerando-se a relevância de explicar os resultados da análise variacionista por 

meio de princípios funcionalistas, tais como iconicidade e marcação.
4
 

No capítulo quatro, explicitamos a definição da categoria Modalidade e sua divisão 

tradicional em epistêmica e deôntica. Porém, centramos nossa atenção na modalidade deôntica, 

mais especificamente, no valor obrigação, objeto da nossa pesquisa.  

No capítulo cinco, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização do nosso trabalho, incluindo a descrição do corpus usado na análise e a descrição das 

variáveis linguísticas (tipo de fonte deôntica, tipo de alvo deôntico, tempo, força ilocucionária e 

tipo de obrigação) e extralinguísticas (sexo, faixa etária e tipo de inquérito) a serem analisadas. 

Finalizaremos esta pesquisa expondo os resultados obtidos a partir da coleta do 

corpus, rodadas estatísticas e análise dos dados, que correspondem à compreensão do propósito 

comunicativo da expressão de obrigação manifestada pelos auxiliares modais em estudo. 

 

                                                           
4
 Ver capítulo III, seção 3.2 que trata dos princípios funcionalistas. 
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2. CONTEXTUALIZANDO AS FORMAS TER, DEVER E PRECISAR. 

 

2.1. Ter, dever e precisar em gramáticas 

 

No português arcaico (PA), aver e teer eram empregados com o traço semântico de 

posse, conforme Mattos e Silva (1990). Os contextos de posse são assim definidos: 

a. teer  = posse (hoje =  possuir) 

b. teer = obter (equivale a “passar a ter”) 

c. teer = deter, reter, manter (equivale a “continuar a ter”) 

d. aver = posse 

De acordo com Ribeiro (1996), podemos observar que o verbo aver perdeu vários 

significados do habere latino. O Latin Dicitionary de Cassell registra, no Latim Clássico, os 

seguintes significados para habere: possuir, obter, manter, reter, segurar, conter, deter e outros 

equivalentes, conforme a autora citada. No PA, o verbo aver conserva o sentido de “possuir”, 

mas perde as outras acepções semânticas. Por outro lado, aver adquire, no PA, a significação 

existencial que não tinha no Latim Clássico. 

Conforme Ribeiro (1996), baseada em Mattos e Silva (1990), a distribuição dos 

predicados teer e aver, nas significações possessivas no PA, estava condicionada à natureza 

semântica dos seus complementos, vejamos: 

(01) a. bens adquiridos materiais (AM) 

Teer: 82% (arca, vinho...) 

Aver: 20% (pan, casa, moeda...) 

b. bens ou qualidades imateriais adquiridos (AI) 
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Aver: 80% ( fé, graça, poder, ira, medo...) 

Teer: 18% (só ocorre com fé) 

c. qualidades inerentes ao possuidor (QI) 

Aver: 80% (barvas, ceguidade, enfermidade, idade...) 

Teer: 0% ( não ocorrem casos de ter com qualidades inerentes) 

Assim, segundo Ribeiro (1996), aver especializa-se como verbo de posses 

inalienáveis e teer é o verbo usado para posses materiais. Os 20% de ocorrências de aver, nas 

posses materiais, podem ser analisados como resíduos da fase em que esse verbo cobria todo 

o campo semântico de habere.  Por outro lado, os 18% de teer com posse inerente, embora 

teer só ocorra com o item lexical “fé”, podem ser vistos como indícios da futura ampliação do 

domínio de teer sobre as construções de posse, como ocorreu no Português Moderno. Essas 

reflexões são embasadas em resultados apresentados por Mattos e Silva (1990, p. 9-10) a 

partir de corpora do século XV. A autora busca esboçar o desenvolvimento das formas latinas 

habere e tenere em construções perifrásticas dos tempos compostos em Português.  

Baseando-se em Roberts (1992), Ribeiro (1993) analisa o desenvolvimento dos 

tempos do futuro e do condicional das línguas românicas, derivados da construção do latim 

clássico com infinitivo + habere, e demonstra ser esse um caso padrão de gramaticalização
5
. 

A forma verbal plena habere foi formalmente reduzida a um afixo e, semanticamente, 

reduzida a um marcador de tempo futuro condicional. A gramaticalização de habere como um 

marcador de futuro dá origem a uma separação lexical, em que habere sobrevive somente nas 

posses inerentes (inalienáveis). Assim, teer amplia seu domínio sobre as construções de posse 

também nas estruturas com particípio passado. Teer passa a disputar seu espaço com aver, já 

aparecendo, no século XV, gramaticalizado como um auxiliar temporal, o que não elimina da 

língua as construções em que este é um verbo pleno. Segundo Said Ali (1964), não há dúvida 

de que o particípio continua a exercer função de anexo predicativo referido ao objeto, e o 

verbo ter conserva ainda a acepção concreta do latim tenere (cf. exemplo 02). Também é 

                                                           
5
 A gramaticalização é definida por Lehmann (1995 apud GONÇALVES et al, 2007) como um processo de 

morfologização, que pode levar à mudança de estatuto de um item não somente lexical a gramatical, mas 

também do menos gramatical para o mais gramatical. 
6
 Exemplo retirado de Said Ali (1964). 
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evidente a função primitiva do particípio na frase “ter preso alguém”, significando “conservar 

alguém preso” como ainda a usaram, com frequência, os antigos escritores (cf. exemplo 03). 

 

(02)  Por muitos dias tive perdido o juízo, e mui arriscado a vida (Vieira, Cartas 2, 

235).
6
 

(03)  Elle tinha oitenta homens do arraial presos. (Fernão Lopes, D. J. 200). 

 Observemos agora este exemplo: 

(04)  ElRey, per dezoito ou vinte dias teve os nossos cercados (Barros, Déc. 3, 3,2). 

 

Desta concepção de dois atos diferentes, expressos pelo verbo ter e pelo anexo 

predicativo participial, originou-se uma forma verbal composta pelo esquecimento ou 

apagamento da noção concreta de ter. Passou-se, assim, da justaposição de formas verbais 

simples, independentes e de igual valor, à subordinação de um elemento ao outro, 

considerando-se como verbo principal o particípio e ter como simples auxiliar. Esta 

combinação naturalmente só era possível quando um e outro ato procediam do mesmo autor, 

ou seja, quando o agente da ação expressa pelo particípio não diferia do sujeito do verbo ter. 

Estas combinações de auxiliares com verbos principais constituem conjugações 

compostas, as quais têm, com poucas exceções, todas as formas finitas e infinitas da 

conjugação simples. Falta-lhes o particípio do pretérito e o imperativo, conforme Said Ali 

(1964). Desse modo, nas combinações em que se emprega o verbo principal no infinitivo, o 

elemento auxiliar é haver de ou ter de que, de nocional, passa a funcionar como relacional
7
.  

Isto é, as formas ter e haver combinam-se com o infinitivo mediante a preposição de: ter de 

cantar, haver de cantar para exprimir necessidade, dever, obrigação. Haver de partir, segundo 

                                                           
6
 Exemplo retirado de Said Ali (1964). 

7
  Até o século XVI, os verbos ter e haver conservaram o seu conteúdo significativo, ou seja, guardaram o valor 

de verbos concretos que tinham originalmente em Latim. Somente depois do século citado, é que se foram 

esvaziando de sentido, e se foram  tornando verbos de relação ou abstratos quando seguidos  de particípio 

passado e infinitivo preposicional (tenho estudado, tenho de estudar). Assim, foram-se pouco a pouco entrando 

na categoria de verbos auxiliares. Quando, porém, esses dois verbos não se acham em conjunção com o 

particípio do passado ou com o infinitivo regidos da preposição de, nas expressões perifrásticas de tempos 

verbais, conservam o valor predicativo original, como em: tenho livros, há homens, conforme Pereira(1924). 
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o autor, é linguagem antiga e caracteriza o aspecto necessitativo. Do século XVIII para cá 

usa-se a forma ter de partir, com sentido especializado, indicando que a ação a praticar não 

depende da vontade do sujeito. Esta é a forma mais usada, pois a forma haver empregada com 

moderação dá à linguagem feição mais solene, empregada sistematicamente, torna-se 

rebuscada e pedantesca. 

Almeida (1985) enfatiza que os auxiliares ter e haver, quando seguidos de 

preposição de e um infinitivo, formam locuções distintas. Com o auxiliar ter, a locução verbal 

implica ideia de obrigatoriedade: tenho de estudar, tinha de sair, terei de viajar. Contudo, 

com o auxiliar haver, a locução deixa de indicar obrigatoriedade para expressar promessa, 

intenção: hei de estudar, havia de estudar, haverei de viajar.  O autor frisa que construções 

como esta “Ele vai ter que estudar o caso” são consideradas gramaticalmente incorretas, pois 

o que não está exercendo função nenhuma. Desse modo, devemos redigir: “Ele vai ter de 

estudar o caso”. Segundo Almeida, quando não corresponde a nenhum antecedente, o que não 

é apropriado, ou seja, quando o verbo for intransitivo ou transitivo empregado em sentido 

geral, sem objeto, ou, ainda, quando não houver nenhum antecedente, nem expresso nem 

oculto, o de é que deve aparecer. Assim, o ter que entra em passagens como esta: “Ele tem um 

caso que estudar”, nas quais o que tem função, é pronome relativo (refere-se a caso), com 

função de objeto direto de estudar. 

Contudo, modernamente, em vez de ter ou haver de + infinitivo, usa-se ainda ter que + 

infinitivo: tenho que estudar, conforme Bechara (2001).  Apesar de se realizar, a forma ter que 

não é mencionada, por exemplo, por Cunha & Cintra (2001). Segundo eles, o auxiliar ter 

emprega-se com o particípio do verbo principal antecedido da preposição de para exprimir a 

obrigatoriedade, ou seja, ao apresentarem a forma ter como um auxiliar modal, eles não 

mencionam a sua ocorrência com o que. Por outro lado, Neves (2003, p. 745) reconhece a alta 

frequência de uso do ter que: “as lições normativas apontam ter de como preferível a  ter que, 

mas no geral, ter que é mais usual”. Segundo a autora, a forma ter de é mais recorrente na 

literatura, mas ter que ocorre com maior frequência na imprensa. 

Entre os auxiliares modais que se combinam com o infinitivo ou gerúndio do verbo 

principal, para determinar com mais rigor o modo como se realiza ou se deixa de realizar a ação 

verbal há, ainda, as formas dever e precisar, conforme Bechara (2001). Assim, a construção 

dever + infinitivo se presta, na Língua Portuguesa, fundamentalmente, para exprimir obrigação, 
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sem que este auxiliar se afaste muito de sua significação léxica, de acordo com Almeida 

(1980).  

Gougenheim (apud ALMEIDA, 1980), faz referência ao emprego do verbo debere 

mais infinitivo por Cícero com o sentido de “o dever me obriga.” Assim,  debere  tornou-se o 

principal auxiliar de obrigação. Nas primeiras fases da nossa língua, a perífrase do verbo dever 

aparece expressando obrigação com a preposição a ou de, ou sem preposição: 

 

(05) ...eu lovaria que os santos evangelhos veessem aqui , we os cavaleiros fezessem 

tal juramento como devem a fazer os que vaom a tam alta demanda.” 
8
 

(06) “Depois que El-Rei fez este juramento (...) se passou à ilha Campar, onde (...) 

teve conselho sobre o que se devia de fazer neste negócio em que se metera...” 
9
 

 

O uso arcaico da preposição de, entre o auxiliar e o verbo principal, embora pouco 

comum no português moderno, é constante, por exemplo, em Guimarães Rosa, conforme 

Almeida (1980):  

 

(07) Devo que devia também de ter querido outra vez os carinhos daquela moça 

Nhorinhá, nessas ocasiões. (G. Rosa – GSV, 391) 
10

 

 

Bechara (2001), também faz menção ao uso da preposição de no mesmo contexto. 

Segundo o autor, não é indiferente o uso da expressão com preposição ou sem ela, assim, 

“Deve resultar” exprime certa precisão de resultado e “Deve de resultar” traduz a 

probabilidade do resultado.  Em seu Guia de Usos do Português, Neves (2003) confirma a 

presença da preposição de entre o auxiliar dever e o verbo principal: a forma dever construída 

mais infinitivo pode seguir-se da preposição de quando indica possibilidade (cf. exemplo 08). 

                                                           
8
 Exemplo retirado de Almeida (1980, p. 140) 

9
 Idem 

10
 Exemplo retirado de Almeida (1980, p. 142) 
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Entretanto, a construção mais usual é sem a preposição. Também é considerada a construção 

mais formal (cf. exemplo 09). 

 

(08) Se não acabou, já deve estar no finzinho...
11

 

 (09) A temperatura da água deve estar por volta dos 37ºC.
12

 

 

Quanto à forma precisar + infinitivo expressa, de acordo com Almeida (1980), a 

necessidade bem evidente de uma ação. Segundo o autor, essa construção pode apresentar-se 

com ou sem preposição. Contudo, ao contrário de Portugal, onde existe a preferência do uso 

preposicionado, no Brasil, usa-se mais a construção direta entre auxiliante no auxiliado. 

Entretanto, de acordo com Neves (2003), quando a forma precisar assume posição de auxiliar + 

infinitivo, não ocorre preposição: “Marília nem precisou pensar muito para responder.”
13

  A 

autora explica que a forma precisar com o significado de necessitar ocorre com preposição 

quando esta pede um complemento que não seja uma oração: “Ele precisa de mim”; e, também, 

nos casos em que o verbo precisar se encontra em oração adjetiva: “Não fosse isto, eu já teria 

providenciado seu telegrama  e a resposta de que precisava.”  

Finalizando essa a exposição em perspectiva gramatical, apresentaremos, a seguir, 

uma breve síntese de alguns trabalhos que abordam o valor deôntico obrigação e os auxiliares 

modais.  

 

2.2. Ter, dever e precisar: algumas pesquisas 

 

Dentre os fenômenos que são objetos de estudo da Linguística, a categoria 

Modalidade
14

 tem despertado interesse e tem motivado pesquisas em Programas de Pós-

                                                           
11

 Neves (2003, p. 260) 
12

 Idem 
13

 Neves (2003, p. 616) 
14

 Discutida no capítulo IV 
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Graduação. Dentre essas pesquisas, destacamos os trabalhos de Leite (2002); Menezes (2006); 

Pessoa (2007) e Lopes (2008). 

Leite (2002) investigou o comportamento dos modalizadores deônticos no discurso 

jurídico. Ao analisar os dados, a autora constatou que a modalidade deôntica é expressa 

principalmente por meios dos auxiliares modais, a fonte (o advogado) sempre busca se incluir 

no alvo (o júri), na tentativa de se mostrar como igual em relação ao valor deôntico 

instaurado
15

. A obrigação externa
16

 prevalece quando, “ao apresentar os fatos que incrimam o 

réu, pede aplicação de justiça contra o mesmo.” No entanto, quando ocorre o contrário, há um 

apelo moral, predominando a obrigação interna
17

. Por fim, a autora conclui que é possível 

caracterizar e diferenciar os papéis assumidos no discurso jurídico a partir do valor deôntico 

instaurado, isto é, de acordo com o modelo de interação, a intenção comunicativa da Defesa e 

Acusação é revelada na tentativa de mudar a informação pragmática do júri. 

Menezes (2006) buscou compreender de que maneira a expressão da modalidade 

deôntica atua na construção da persuasão em discursos políticos. Segundo a autora, a depender 

do posicionamento do orador ante o assunto apreciado em sua oratória, as expressões 

modalizadoras deônticas são utilizadas de modo diferenciado. Ao concluir a pesquisa, Menezes 

verificou a alta frequência do auxiliar dever e a referência a indivíduos como fonte de 

instauração de valores deônticos. A inexistência de marcas indicativas do alvo foi usada como 

estratégia, pois implica “um baixo comprometimento com o encaminhamento das ações 

necessárias.” (MENEZES, 2006, p. 99). No que concerne ao tipo de obrigação, prevaleceu a 

interna, uma vez que, nesse tipo de discurso, o orador  busca embasamento na  moral e nos 

bons costumes. 

Pessoa (2007), por sua vez, desenvolveu um trabalho em que analisa o uso dos 

modalizadores deônticos no discurso publicitário de revistas veiculadas nacionalmente, 

considerando os meios linguísticos, os valores semânticos e os possíveis efeitos de sentido 

obtidos na construção da persuasão. Ao analisar os dados, Pessoa observou a predominância do 

uso dos auxiliares modais, no ato da instauração dos valores deônticos, e constatou que eles 

incidem sobre o alvo indivíduo. Foi verificada a alta frequência da fonte não-especificada, o 

que confere objetividade ao enunciado e constitui-se como  uma  estratégia de menor 

                                                           
15

 A obrigação constitui-se como um valor deôntico. Ver seção 4.3 do capítulo IV. 
16

 Segundo Almeida (1988), é uma imposição feita por fatores externos e que não envolve o dever de consciência 
17

 De acordo com Almeida (1988), é uma obrigação que envolve, principalmente, o dever de consciência ou 

moral. 
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comprometimento. Quanto ao tipo de obrigação, a externa é a mais predominante nesse tipo de 

discurso, “pois está relacionada ao fato de que o discurso publicitário cria desejos e 

necessidades que serão satisfeitos com a obtenção do produto.” (PESSOA, 2007, p. 122). 

Lopes (2008) analisou os marcadores de modalidade veiculados no discurso entre 

professor e aluno no contexto de interação em sala de aula de ensino do inglês como língua 

estrangeira (LE), isto é, a autora investigou a manifestação da modalidade deôntica nos 

comandos e explicações na aula de inglês em ambiente brasileiro. Segundo Lopes, alunos e 

professores fizeram uso dos mais diversos tipos de marcadores da modalidade deôntica, 

havendo uma predominância dos verbos plenos, seguidos dos auxiliares modais, dentre os quais 

destacamos a forma ter que. Quanto à interação entre professor e alunos, quando esta era 

assimétrica, o professor mantinha seu papel de fonte instauradora do valor deôntico, os alunos 

eram o alvo mais frequente, e o professor pouco se incluia como fonte. Diante do contexto, esse 

resultado parece enfatizar a autoridade deste profissional em sala de aula, contudo, Lopes 

(2008) enfatiza que o discurso do professor vem acompanhado pelo uso de marcas de 

atenuação do valor deôntico, que se constitui como estratégia de motivação à participação dos 

alunos na aula de LE.  

 

2.3. Síntese Conclusiva 

 

Neste capítulo, contextualizamos as formas a serem trabalhadas, ter, dever e precisar, 

a partir da visão das gramáticas. Vimos que, no português arcaico, teer amplia seu domínio 

sobre as construções de posse e passa a disputar o seu espaço com aver, exercendo a função de 

uma auxiliar temporal. Assim, do século XVIII para cá, ter e haver combinam-se com o 

infinitivo mediante a preposição de e (que), quando queremos indicar que a ação a praticar não 

depende da vontade do sujeito. Em seguida, dissertamos acerca das formas dever e precisar, 

que também exercem função de auxiliar modal. Finalizamos o capítulo expondo os trabalhos 

que abordaram de forma direta ou indiretamente o valor deôntico obrigação instaurado por 

meio das formas em questão. A seguir, apresentaremos o capítulo destinado ao suporte teórico 

dessa pesquisa. 
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3. SUPORTE TEÓRICO 

 

3.1. Sociolinguística Variacionista 

 

De acordo com Weinreich, Labov e Herzog (2006)
18

, os estudiosos anteriores ao 

século XIX, esforçaram-se por mostrar que a coerência do comportamento linguístico podia ser 

derivada de princípios mais gerais, de preferência psicológicos. Herman Paul, neogramático
19

, 

desenvolve a premissa de que a língua do falante-ouvinte-individual encerra a natureza 

estruturada desta, e o faz isolando a língua do indivíduo do uso linguístico do grupo.

 Seguindo a doutrina dos neo-gramáticos, Saussure (2006) trabalha com a  

individualidade da língua, mas a enxerga como social e a fala, como individual e defende que 

“a língua [...] é de natureza homogênea” (p. 23).    

 Assim, para Herman Paul e Saussure, variabilidade e sistematicidade excluem-se 

mutuamente. Os estudos posteriores a esses autores continuaram a postular uma concepção 

homogênea de língua, porém, a maioria reconhece que a mudança linguística é evidente e 

constitui-se como um processo contínuo e como subproduto inevitável da interação linguística. 

De acordo com Weinreich, Labov e Herzog (2006), a linguística descritiva de 

Bloomfield
20

,
 
desenvolvida

 
entre as décadas de 20 e 30, desperta o interesse pela diversidade 

linguística dentro de uma comunidade de fala, todavia, a linguística descritiva bloomfieldiana 

continua vinculada às ideias dos neo-gramáticos devido à falta de interesse pelo caráter 

sistemático da heterogeneidade da língua. Assim como Herman Paul, Bloomfield lança o fardo 

da explicação da mudança sobre o mecanismo da imitação, por parte do indivíduo, dos hábitos 

de fala de seus companheiros, e essa imitação seria determinada pelo “prestígio” do modelo. 

                                                           
18

 Nossas referências são da edição traduzida para o português, que não difere da original, cuja primeira edição 

foi lançada em 1968. 
19

 São estudiosos que precedem Saussure. 
20

Segundo Weinreich, Labov, Herzog (2006), Bloomfield considerava a existência de formas arcaicas e 

inovadoras na linguagem de um mesmo falante. 
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Os gramáticos gerativistas também enxergavam a língua como um sistema 

homogêneo. (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p.60) descrevem essa visão gerativista 

de língua:  

(...) a competência linguística que é o objeto da análise linguística é a posse de um 

indivíduo; a teoria linguística se ocupa da comunidade somente na medida em que a 

comunidade é homogênea e na medida em que o informante individual é um perfeito 

representante dela.  

Desse modo, os gerativistas trabalhavam com a teoria do falante-ouvinte-ideal, numa 

comunidade de fala completamente homogênea, que conhece a sua língua perfeitamente e não é 

afetado por limitações de memória, distrações, ou seja, por condições gramaticais irrelevantes. 

De acordo com Alkmim (2001), William Bright organizou na Universidade da 

Califórnia em Los Angeles, em 1964, um congresso do qual participaram vários estudiosos, 

que, posteriormente, tornar-se-iam referências para os estudos sobre a relação entre linguagem 

e sociedade. É nesse contexto que surge o termo Sociolinguística. Segundo Bright, o objeto da 

Sociolinguística é a diversidade linguística. 

Nessa mesma década, mais precisamente em 1963, Labov publica um trabalho sobre a 

comunidade da ilha de Martha‟s Vineyard, no Litoral de Massachusetts, no qual investiga a 

centralização dos ditongos /ay/ e /aw/, enfatizando o papel decisivo dos fatores sociais na 

explicação da diversidade linguística observada. 

A partir de trabalhos como o citado acima, Labov (2008)
21

 explica o princípio da regra 

variável: uma língua possui muitas formas alternativas de dizer a mesma coisa em um mesmo 

contexto com o mesmo valor de verdade, isto é, “é comum que uma língua tenha diversas 

maneiras alternativas de dizer a mesma coisa” (LABOV, 2008 p. 221). Como propriedade de 

uma variável linguística Labov elenca: 

(i) deve ser frequente, e ocorrer tão reiteradamente no curso da conversação natural 

espontânea que seu comportamento possa ser mapeado a partir de contextos não-estruturados e 

de entrevistas curtas; 

(ii) deve ser estrutural: quanto mais integrado o item estiver num sistema mais amplo 

de unidades funcionais, maior será o interesse linguístico para um estudo; 

                                                           
21

  Nossas referências de páginas são da primeira edição traduzida para o português, que não difere da original, 

lançada em 1972, nos pontos em questão aqui. 
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(iii) a distribuição deve ser altamente estratificada, ou seja, nossas explorações 

preliminares devem sugerir uma distribuição assimétrica num amplo espectro de faixas etárias 

ou outros estratos ordenados da sociedade. 

 Desse modo, de acordo com Weinreich, Labov e Herzog (2006), a condição 

necessária para admitir uma unidade estrutural como uma variável linguística é a evidência 

quantitativa para a co-variação entre a variável em questão e algum outro elemento linguístico 

ou extralinguístico. Portanto, essa variação não é livre. De acordo com Silva (2004), os 

membros de uma comunidade de fala são homens e mulheres de idades diferentes pertencentes 

a camadas socioeconômicas distintas, desenvolvendo as mais diversas atividades; esses fatores 

correspondem às variáveis externas e/ou extralinguísticas. Ao lado desses fatores sociais, 

temos as chamadas variáveis internas e/ou linguísticas, de natureza fonológica, 

morfofonológica, sintática, semântica, por exemplo, na pesquisa desenvolvida por Labov na 

ilha de Martha‟s Vineyard, dentre os fatores linguísticos considerados pelo autor há “ambiente 

segmental” e “fatores prosódicos”. Para Camacho (2001), a variação na fala não é o resultado 

aleatório de um uso arbitrário e inconseqüente dos falantes, mas um uso sistemático e regular 

de uma propriedade inerente aos sistemas linguísticos, que é a possibilidade da variação. Essa 

variação pode ocorrer no nível fonológico: [l] vs. [r], como em bicic[l]eta vs. bicic[r]eta; [r] 

vs. Ø, como em próp[r]io vs. propØio (GOMES e SOUZA, 2004 p. 75); no nível 

morfossintático: “os meninos espertos” vs. “os meninos esperto” (CAMACHO, 2001 p. 53) , e 

no nível sintático: O trem chegou vs. Chegou o trem (SILVA, 2004, p. 68). 

Labov (2008) distingue a variação social e a variação estilística definindo a primeira 

como os traços da língua que caracterizam vários subgrupos numa sociedade heterogênea; e a 

segunda como a adaptação da linguagem ao contexto imediato de fala. O autor enfatiza, ainda, 

que ambas estão incluídas no comportamento “expressivo” – o modo como o falante diz ao 

ouvinte algo sobre si mesmo e seu estado mental, além de dar informação representacional 

sobre o mundo. 

Segundo Alkmim (2001), língua e variação são inseparáveis, ou seja, a 

Sociolinguística encara a diversidade não como um problema, mas como uma qualidade 

constitutiva do fenômeno linguístico. Assim, o objeto da Sociolinguística é o estudo da língua 

falada, analisada em situações reais de uso.  Conforme Labov (2008 p. 235), “para lidar com a 

língua, temos de olhar para os dados da fala cotidiana o mais perto e diretamente possível, e 

caracterizar seu relacionamento com as teorias gramaticais do modo mais acurado que 
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pudermos, corrigindo e adequando a teoria para que ela se ajuste ao objeto visado”. E, ao 

estudar qualquer comunidade linguística, constata-se a existência de diversidade ou da 

variação. Essa variação ou seleção de formas envolve um grau maior ou menor de reflexão por 

parte do falante. O uso do estilo formal, em relação ao informal, requer uma atuação mais 

consciente. Quanto à referência aos diferentes estilos de fala, utilizamos genericamente 

expressões como estilo formal, informal, coloquial, familiar, pessoal, fato que nos leva a 

constatar que a terminologia usada não é nada precisa. Ainda de acordo com Alkmin, há 

sempre uma ordenação valorativa das variedades linguísticas em uso, que reflete a hierarquia 

dos grupos sociais, isto é, existem variedades que são consideradas superiores e outras 

inferiores. Desse modo, temos as variedades consideradas de prestígio e as variedades não-

prestigiadas. Há, também, a variedade padrão, considerada um caso particular de variedade 

prestigiada, é a variedade linguística socialmente mais valorizada dentro de uma comunidade 

de fala. Segundo Tarallo (1997), as variantes encontram-se em relação de concorrência: padrão 

vs. não-padrão; conservadora vs. inovadoras; de prestígio vs. estigmatizadas e/ou não-

prestigiada. Labov (2008) ao usar a técnica dos “falsos pares”
22

,  constatou que a atitude das 

pessoas em relação ao julgamento dos falantes traduz as atitudes sociais destas frente à língua. 

Segundo este autor, as atitudes dos falantes para com as variáveis linguísticas também se 

mostram nos testes de auto-avaliação. Quando indagados sobre quais, dentre várias formas, são 

características de sua própria fala, as respostas correspondem com a forma que eles 

acreditavam gozar de “prestígio” ou ser a “correta”, mais do que a forma que eles realmente 

usam.  Este autor enfatiza ainda: “sempre que um dialeto subordinado está em contato com um 

dialeto superordenado, as respostas dadas em qualquer situação formal de teste passarão do 

subordinado para o superordenado de uma maneira irregular e assistemática” (LABOV, 2008, 

p. 249), isto é, em situações formais prevalecerá o dialeto considerado pela comunidade de fala 

como o padrão. 

Alkmin (2001, p. 40) completa: “o que chamamos de variedade padrão é o resultado 

de uma atitude social ante a língua (...)”, que se traduz, de um lado, pela seleção de um dos 

modos de falar entre os vários existentes na comunidade e, de outro, pelo estabelecimento de 

um conjunto de normas que definem o modo „correto‟ de falar. Em geral, o melhor modo e/ou 
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 A técnica dos “falsos pares” foi desenvolvida por Lambert (1967 apud LABOV, 2008) e consiste em 

apresentar à pessoa uma série de trechos gravados em que ela ouve vozes dos mesmos falantes usando línguas ou 

dialetos diferentes. Pede-se, então, às pessoas que façam julgamentos sobre a personalidade dos falantes. Sem os 

julgadores saberem que avaliarão um mesmo falante em dialetos ou línguas diferentes. O princípio essencial 

deste trabalho “é o de que existe um conjunto uniforme de atitudes frente à linguagem que são compartilhadas 

por quase todos os membros de uma comunidade de fala.” (LABOV, 2008, p. 176) 
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correto de falar corresponde aos hábitos linguísticos dos grupos socialmente dominantes. 

Assim, a partir do trabalho com os “falsos pares”, Labov (2008, p. 176) elabora um princípio: 

“falantes que exibem o mais alto índice de uso de um traço estigmatizado em sua própria fala 

espontânea apresentam maior tendência a estigmatizar os outros pelo uso dessa mesma forma.” 

Para Camacho (2001), todas as línguas e variedades de uma língua são igualmente 

complexas e eficientes para o exercício de todas as funções a que se destinam; e nenhuma 

língua ou variedade dialetal impõe limitações cognitivas na percepção e na produção de um 

enunciado, portanto, não há o modo “correto” ou “errado” de falar, o que existe é o chamado 

preconceito linguístico, isto é, o que existe são variedades consideradas padrão e não-padrão 

em uma comunidade de fala. Segundo Tarallo (2003), geralmente a variedade do português 

não-padrão é desprestigiada, ridicularizada, alvo de chacota e escárnio por parte dos falantes do 

português culto, pois estes tomam a norma culta como referência ideal. Contudo, no trabalho 

desenvolvido por Labov, na ilha de Martha‟s Vienyards, a variante /әw/, não-padrão, tornou-se 

“marca local” dos habitantes da ilha com o objetivo de demarcar seu espaço, sua identidade 

cultural. 

É nesse processo de luta entre duas ou mais formas que pode ocorrer a mudança. 

Desse modo, a mudança se dá quando uma das formas se torna obsoleta, isto é, quando há uma 

forma derrotada no campo de batalha. Todavia, nem toda variabilidade e heterogeneidade na 

estrutura linguística implica mudança; mas toda mudança implica variabilidade e 

heterogeneidade; assim, se ela ocorrer, sabe-se que em algum momento deste processo houve 

variação, disputas entre duas ou mais formas. 

Por fim, termos como “alternância de formas com o mesmo valor de verdade”, 

“heterogeneidade linguística”, “comunidade de fala”, “relação entre fatores externos e internos” 

estarão presentes ao longo de toda a pesquisa, porque nosso objetivo maior é investigar e 

controlar, de modo sistemático e empírico, o comportamento das variantes ter, dever, precisar, 

por isso a importância de tratarmos da teoria da variação e entendermos os princípios que a 

regem. 
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3.2. Funcionalismo 

 

O surgimento da Linguística moderna é geralmente associado à publicação do Cours 

de linguistique générale de Saussure em 1916. Este autor apresenta-nos a língua como sistema 

e propõe a distinção entre langue e parole, tomando como objeto de estudo da Linguística 

apenas a primeira, ou seja, a língua, que era vista por este estudioso como um objeto autônomo. 

As ideias de Ferdinand de Saussure foram assimiladas por três escolas clássicas de Linguística 

Estruturalista: a Escola de Praga, com Trubetzkoy e R. Jakobson à frente; a Escola de 

Copenhague, fundada por L. Hjelmslev (glossemática)
23

; e (em menor grau) a Escola 

Americana, conduzida por L. Bloomfield e Z. Harris (Linguística Descritivista). A primeira, 

conhecida como estruturalismo funcional, enfatizava a função das unidades linguísticas. A 

segunda trabalhava a forma em contraposição à substância, nesta escola, a Semiologia ocupa 

uma posição privilegiada. A terceira considera como objeto de estudo a estrutura sintagmática. 

Assim, essas escolas tornam-se precursoras para os estudos que destacariam a noção de função.  

Segundo Nichols (1984), função é um termo polissêmico e não uma coleção de 

homônimos. Todos os sentidos do termo relacionam-se, por um lado, à dependência de um 

elemento estrutural com elementos de outra ordem ou domínio. E, por outro lado, ao papel 

desempenhado por um elemento estrutural no processo comunicativo, ou seja, à função 

comunicativa do elemento. Assim, segundo Cunha, Oliveira e Martelotta (2003), para os 

linguistas de Praga, a língua deve ser entendida como um sistema funcional, no sentido de que 

é utilizada para um determinado fim. 

 Conforme Cunha, Oliveira e Martelotta (2003), os estudos linguísticos podem e 

devem ser divididos entre dois pólos; o pólo formalista, no qual a análise ressalta a forma 

linguística, ficando sua função num plano secundário, e a língua é vista como objeto autônomo, 

cuja estrutura independe de seu uso em situações comunicativas reais. E o pólo funcionalista, 

no qual a função que a forma linguística desempenha no ato comunicativo tem papel 

predominante e a língua é vista como um instrumento de comunicação, que, como tal, não pode 

ser analisado como um objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, sujeita a pressões 
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 Os linguistas Louis Hjelmslev e Hans Jorgen Uldall cunharam o termo “Glossemática” para designar uma 

nova abordagem do estudo da linguagem que haviam idealizado em colaboração e que, segundo eles, levaria não 

apenas a um novo tipo de linguística, mas futuramente, a uma nova organização dos estudos humanísticos 

(WHITFIELD, 1972, p. 257). 
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das diferentes situações comunicativas. Assim, de acordo com estes três autores, a partir da 

década de 1970, o termo funcionalismo passou a servir de rótulo para o trabalho de linguistas 

como Sandra Thompson, Paul Hopper e Talmy Givón, que passaram a defender uma linguística 

baseada no uso, cuja tendência principal é observar a língua do ponto de vista do contexto 

linguístico e da situação extralinguística.  

Givón (1995) critica três “dogmas” centrais da linguística estrutural: a “arbitrariedade” 

do signo linguístico, a idealização relacionada à distinção entre langue e parole e a rígida 

divisão entre “diacronia” e “sincronia”. Ao refutá-los, defende a correlação natural entre o 

código linguístico (expressão) e seu designatum (conteúdo); e atribui maior relevância ao 

discurso individual, sendo este definido à maneira de um corpo moldável e em constante 

transformação. Assim, o sistema é abastecido pelo discurso, e este utiliza as formas daquele, 

isto é, não há como separar língua e fala. O Funcionalismo norte-americano introduz a visão 

pancrônica de mudança, “que observa não as relações sincrônicas entre os seus elementos ou as 

mudanças percebidas nesses elementos e nas suas relações ao longo do tempo, mas as forças 

cognitivas e comunicativas que atuam no indivíduo no momento concreto da comunicação”, 

conforme Cunha, Oliveira e Martelota (2003, p. 27). 

A partir da visão funcionalista da língua, Givón trabalha com princípios dentre os 

quais destacaremos o princípio da Iconicidade e o princípio da Marcação, que nos servirão de 

base para a análise da variação entre os modais ter (que/de), dever e precisar. 

Givón (1995), ao propor que a estrutura gramatical não é arbitrária, o faz a partir dos 

seguintes princípios idealizados: (a) o princípio da correlação icônica – que é apresentado em 

duas afirmações: (i)- há uma relação icônica entre forma e significado e (ii) – as formas 

gramaticais se relacionam  com a função semântica ou pragmática de forma não-arbitrária 

(icônica); (b) a falácia reducionista da arbitrariedade – “porque a estrutura não é 100% 

arbitrária, ela deve ser 100% icônica (GIVÓN, 1995, p. 10). 

Os princípios icônicos são três: 

a) O princípio da quantidade: que consiste na correlação entre a quantidade de 

informação e quantidade de codificação; 

b) O princípio da integração: que prevê que os conteúdos que estão mais próximos 

cognitivamente também estarão mais integrados no nível da codificação; 
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c) O princípio da ordenação linear: a informação mais importante tende a ocupar o 

primeiro lugar da cadeia sintática, ou seja, a ordem dos elementos no enunciado revela a sua 

ordem de importância para o falante. 

Conforme Givón (1990), a ideia da não-arbitrariedade pode ser aplicada ao campo da 

sintaxe. Quando narramos ações, por exemplo, não ordenamos as cláusulas arbitrariamente, 

mas de acordo com a ordem em que elas ocorreram na realidade. Vejamos o seguinte exemplo:  

 

(10)  He opened the door, came in, sat down and started to eat.
24

  

        (Ele abriu a porta, entrou, sentou e começou a comer).  

 

Desse modo, a tendência de organização das cláusulas reflete algum tipo de 

motivação, implicando iconicidade. 

Givón fala-nos, ainda, da meta-iconicidade: “categorias que são estruturalmente 

marcadas são também substantivamente marcadas”. Tal reflexão nasce da tradicional crença 

expressada por Bolinger (1977 apud GIVÓN, 1990): “a condição natural da linguagem é 

preservar uma forma para um significado, e um significado para uma forma”. No entanto, 

conforme Haiman (1985 apud GIVÓN, 1990), a polissemia e a homonímia são comuns na 

linguagem, enquanto que a sinonímia é rara. Cunha, Oliveira e Martelotta (2003) completam a 

observação de Haiman ao afirmarem que estudos sobre os processos de variação e mudança 

linguística constataram a existência de duas ou mais formas alternativas de dizer “a mesma 

coisa”, levando à reformulação dessa ideia. Como exemplo, temos os verbos modais ter, dever 

e precisar a serviço de uma mesma função, expressar obrigação.  

Givón (1990) apresenta, também, o princípio da marcação que prevê que a estrutura 

marcada é estruturalmente mais complexa, e a não-marcada, mais simples. Segundo este autor, 

a marcação não pode ser determinada ou definida num molde pronto, acabado, mas 

preferencialmente num contexto dependente. Isto é, a estrutura que é marcada em um contexto 
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 Givón (1990, p. 25) 
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pode não ser marcada em outro, por exemplo, as passivas são mais marcadas do que as ativas 

no contexto de comunicação oral do dia-a-dia, porém, no discurso científico ocorre o inverso. 

A dependência da marcação ao contexto não entra em conflito com dois dos critérios 

(que serão discutidos a seguir) usados para a estrutura marcada – alta frequência e 

complexidade cognitiva. Contudo, problemas surgem com o critério da complexidade 

estrutural. Segundo Givón (1990, p. 02), “estes problemas eventualmente forçam-nos a 

categorizar não somente o contraste linguístico, mas também o contexto dentro do qual as 

estruturas são encontradas como marcadas e não-marcadas”.
25

 

O autor apresenta-nos três critérios que podem ser usados para distinguir a categoria 

marcada da categoria não-marcada: 

a) Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser maior e mais complexa do 

que a não-marcada; 

b) Complexidade distribucional: a categoria marcada tende a ser menos frequente do 

que a não-marcada; 

c) Complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser mais complexa (em 

termos de atenção, esforço mental ou tempo de processamento) do que a não-marcada. 

Com relação à marcação e os tipos de oração, conforme Givón (1990), a principal, a 

declarativa, a afirmativa e a oração ativa têm sido tacitamente assumidas, na descrição 

gramatical, como sendo tipos de orações não-marcadas.  

O pretérito, realis, pontual, compacto tende a ser a forma mais comum no discurso. 

Contudo, isso normalmente depende da sequência discursiva. Nas narrativas, predominam as 

cláusulas transitivas em que o sujeito é agente. Outros gêneros do discurso, no entanto, podem 

apresentar diferentes distribuições para a marcação, por exemplo, o discurso acadêmico e 

jurídico tendem a ser orientados em direção ao tempo habitual, que é uma sub-categoria do 

irrealis e imperfectivo-durativo, conforme Givón (1990). 
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“These problems will eventually force us to categorize not only linguistic contrasts, but also the contexts within 

which they are found, as marked or unmarked.” (GIVÓN, 1990, p.02). 
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Quanto à perfectividade, há dois aspectos a serem considerados: a) presença (não-

marcada) vs. ausência (marcada) de um limite para o término da ação; b) o grau de difusão 

temporal do evento em ambos os limites, isto é, se é compacto (não-marcado) ou durativo 

(marcado). 

Em relação à sequencialidade, os eventos podem ser codificados em sequência (não-

marcada) ou fora de sequência (marcada). Vejamos, novamente, o exemplo (10): 

a) He opened the door, came in, sat down and started to eat.
26

 

b) ? He came in, opened the door, started to eat and sat down. 

c) ? He started to eat, sat down, came in opened the door. 

d) ? He opened the door, started to eat, sat down and came in. 

Assim, nos exemplos b, c e d, o status da estrutura é marcado, as cláusulas não 

obedecem à sequência natural das ações. 

No que concerne à relevância da estrutura, entende-se que eventos são relevantes 

quando já ocorreram, pressuposição que decorre, segundo o autor, de propriedades de 

percepção e memória humanas. Assim, estados ou eventos diretamente testemunhados são mais 

facilmente recuperados do que eventos que não foram testemunhados. O passado memorizado, 

que possui como base a experiência direta ou o testemunho de uma lembrança, é mais saliente 

(não-marcado) e recuperado mais rápido ou facilmente do que eventos futuros ou hipotéticos 

(marcados). Segundo Givón (1990) : 

O status cognitivo não-marcado da modalidade realis é provavelmente devido a 

ambos os fatores cognitivo e sociocultural. Se realis é cognitivamente a modalidade 

não-marcada, esta deve assumir então que eventos que ocorreram num tempo e espaço 

real, ou estão ocorrendo no tempo da fala, estão mais salientes na mente do que 

eventos que não ocorreram, ou podem ocorrer em algum futuro hipotético. (GIVÓN, 

1990, p. 24). 
27

 

Os princípios de Iconicidade e Marcação serão correlacionados aos resultados da 

análise de tipo de fonte deôntica, tipo de alvo deôntico, tempo, força ilocucionária, tipo de 
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 Ele abriu a porta, entrou, sentou e começou a comer. (GIVÓN, 1990, p. 25) 
27

 The unmarked cognitive status of the realis modality is probably due to both cognitive and socio-cultural 

factors. If realis is cognitively the unmarked modality, one must then assumes that events that did occur in real 

time and space, or are occurring at the time of speech, are more salient in the mind than events that did not occur, 

or might occur at some hazy future date. (GIVÓN, 1990, p. 24) 
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obrigação, e tipo de inquérito, grupos de fatores apresentados e especificados no capítulo 

referente à Metodologia. 

 

3.3. Síntese Conclusiva 

 

Iniciamos este capítulo demonstrando que por muito tempo os linguistas assumiram a 

língua como homogênea, pois defendiam que variabilidade e sistematicidade se excluíam 

mutuamente. Em seguida, baseados em Labov (2008), apresentamos o princípio básico da 

Sociolinguística: há formas alternativas de dizer a mesma coisa em um mesmo contexto com o 

mesmo valor de verdade, e a escolha por uma ou outra forma é motivada por fatores externos e 

internos à língua. A partir desta definição, tecemos comentários acerca da relação entre a 

variedade considerada “padrão” e a atitude social dos falantes ante a língua. No segundo tópico 

deste capítulo, direcionamos nossa atenção para o Funcionalismo Linguístico, mais 

especificamente, o Funcionalismo norte-americano, que defende a correlação natural entre 

expressão e conteúdo; compreende que o sistema é abastecido pelo discurso e este utiliza as 

formas daquele; e expõe a visão pancrônica de mudança. Ao término deste capítulo, tratamos 

dos princípios de iconicidade e marcação que prevêem, respectivamente, (i) correlação entre as 

formas gramaticais e a função semântica ou pragmática, e (ii) menor frequência, complexidade 

estrutural e cognitiva para a forma marcada. Esses princípios servirão de base para a 

interpretação dos fatores controlados nesta pesquisa. A seguir, dissertaremos sobre a categoria 

Modalidade, atribuindo ênfase à modalidade deôntica. 
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4. A CATEGORIA MODALIDADE 

 

A categoria Modalidade abrange, entre outras coisas, nossas noções de verdade, no 

sentido de que ou há existência factual em algum tempo real („verdadeiro‟), ou não há 

existência em nenhum tempo real („falso‟), ou não há existência potencial em algum tempo 

ainda por vir („possível‟), ou seja, Givón (1984), ao falar sobre modalidade, traça um contraste 

entre asserção realis (fato) e asserção irrealis (possibilidade).   

De acordo com Lyons (1977, p. 436), “modalidade é um meio usado pelo falante para 

expressar sua opinião acerca de uma proposição”. Palmer (1986) apresenta-nos duas 

características desta categoria que refletem o caráter eventual dos fatos: a subjetividade, ou 

seja, o envolvimento do falante, e a não-factualidade. Nas palavras de Palmer, a modalidade em 

um amplo sentido, é expressa por meio de verbos lexicais, ou seja, verbos relacionados à 

expectativa e ao desejo como em: 

 

(11) I hope John will come.
28

 

(Eu espero que João venha.)   

E imperativos como em:  

(12) Come here!
29

  

(Venha cá!) 

 

Segundo Nogueira (2007, p. 471): 

A modalidade é uma categoria linguística que se manifesta por diferentes meios – 

prosódicos, lexicais e gramaticais – como expressão da atitude do falante em relação 

ao enunciado que produz. A modalidade concerne ao como se diz o que se diz, tendo 

em vista o contexto da interação social. 
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 Palmer (1986, p. 97). 
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 Palmer (1986, p. 97) 
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De acordo com Neves (2006), “a modalidade pode ser expressa por diferentes meios 

linguísticos”; por um verbo auxiliar modal como em (13); ou um verbo de significação plena, 

indicador de opinião, crença ou saber como em (14); por um advérbio que pode vir associado a 

um verbo modal como em (15); por um adjetivo em posição predicativa como em (16); por um 

substantivo como em (17); ou pelas próprias categorias gramaticais (tempo/aspecto/modo), que 

aparecem normalmente associadas a advérbios modalizadores do verbo da predicação como em 

(18). Seja qual for o meio segmental utilizado, a prosódia sempre está presente na linguagem 

falada. 

 

(13) Esse casarão deve ser ideal para o reumatismo de minha tia Margherita.
30

 

(14) Acho que por humilhação maior jamais passaram.  

(15) Esse exame propicia a visualização de vários dados, que devem ser 

obrigatoriamente pesquisados.  

(16) É preciso que você fique perto de mim sempre.  

(17) O homem não deve pensar muito, esta é a minha opinião.  

(18) Esta obra talvez tenha sido um dos livros didáticos mais importantes da época.  

 

 Neves (2006) apresenta os três tipos tradicionais de modalidade: a alética, que se  

refere às noções de verdade e/ou falsidade das proposições; a epistêmica, que  se refere ao 

conhecimento, à crença e à verdade; e  a deôntica, que  se refere à conduta. Segundo a autora, a 

modalização epistêmica envolve basicamente uma atitude do falante relacionada à proposição, 

com a qual o falante pode não estar comprometido. Assim, a modalidade epistêmica permite ao 

falante avaliar como certa ou possível a realidade de um estado de coisas ou a veracidade de 

uma proposição. De acordo com Palmer (1986, p. 51), o termo epistêmico deve ser aplicado “a 

todo sistema modal que indique o grau de comprometimento do falante.” 
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Para Neves (2006, p. 188), “a modalidade deôntica diz respeito à conduta, que se 

projeta para um momento posterior à manifestação do déon,” que corresponde a “ser preciso”. 

Os graus básicos deste tipo de modalidade são parafraseados como “obrigatório” e “permitido”. 

Quando a modalidade deôntica coocorre com a epistêmica, elas não têm o mesmo âmbito de 

incidência. A expressão da modalidade epistêmica pode afetar a expressão modal deôntica, 

enquanto a relação inversa é impossível: 

 

(19) É possível que eu tenha de fazer uma viagem. 
31

  

*É obrigatório / permitido que seja possível eu fazer uma viagem. 

 

Semanticamente, as modalidades deôntica e epistêmica podem ser vista como tendo 

pouco em comum, conforme Palmer (1986), a primeira é concernida, mais especificamente, 

como a expressão do falante e de sua atitude mediante ações possíveis para si e para os outros; 

a segunda, como a expressão do grau de comprometimento do falante com a verdade do que ele 

diz. 

Givón (1984) divide esses dois tipos de modalidades em “manipulativa”, dentro da 

qual se inclui comando, manipulação, necessidade imposta aos outros, necessidade, obrigação; 

e a modalidade “epistêmica”, na qual se inclui a probabilidade, possibilidade, incerteza, dúvida 

e esperança. 

Bybee et al. (1994) distinguem quatro tipos de modalidade: orientada para o agente, 

orientada para o falante, epistêmica e subordinada. A primeira diz respeito aos sentidos de 

obrigação, necessidade, habilidade e possibilidade de raiz. A segunda refere-se aos atos de fala 

como imperativos e exortativos. A terceira trata do comprometimento do falante com a verdade 

da proposição. E a última inclui sentenças complemento, de concessão e finalidade. 

A modalidade orientada para o agente (MOA) reporta a existência de condições 

internas e externas sobre o agente que dizem respeito à conclusão da ação expressa no 

predicado principal, ou seja, um agente é orientado a fazer algo. Desse modo, algumas das 
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noções semanticamente mais específicas relacionadas à modalidade orientada para o agente 

estão associadas à obrigação (20), habilidade (21) e desejo (22) conforme as autoras. 

 

(20) All students must obtain the consent of the dean the faculty concerned before 

entering for examination. 

(Todos os alunos devem obter o consentimento do diretor da faculdade em 

questão antes de fazer os exames.) 

(21) I can only type very slowly as I am a beginner. 

(Eu só posso digitar muito devagar, pois sou iniciante.) 

(22) Juan Ortiz called to them loudly in the Indian tongue, bidding them come forth if 

they would (+ wanted to) save their lives. 

(Juan Ortiz gritou por eles na língua indiana exigindo que eles se apresentassem à 

frente se quisessem salvar suas vidas.) 

 

Na modalidade orientada para o falante (MOF) alguém “capacita” ou “habilita” o 

outro a fazer algo ou cria condições, nesse caso, os meios gramaticais usados pela MOF são o 

imperativo (comando diretivo a alguém), o proibitivo (comando negativo), o optativo (desejo 

ou expectativa), o exortativo (encorajando ou incitando alguém), advertência (advertindo 

alguém) e o permissivo (concedendo permissão), conforme Bybee et al (1994). 

A modalidade epistêmica aplica-se a asserções e indica até que ponto o falante está 

comprometido com a verdade da proposição. As modalidades epistêmicas mais expressas são 

possibilidade, probabilidade e certeza inferida. A primeira indica que a proposição pode ser 

verdadeira como em (23), e a segunda, que existe uma grande probabilidade de a proposição 

ser verdadeira como em (24), ou, ainda, que o falante tem boas razões para supor que a 

proposição é verdadeira, como observamos em (25). 
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(23) I may have put them down on the table; they‟re not in the door.
32

 

(Eu devo tê-las colocado na mesa; elas não estão na porta.) 

(24) The storm should be clear by tomorrow.
33

 

(A tempestade deverá ter passado amanhã.) 

(25) Although he may be a wise man, He has made some mistakes in the past.
34

 

(Apesar de ser um homem inteligente, ele cometeu alguns erros no passado.) 

 

Apesar de apresentarem uma nova distinção para a categoria modalidade, Bybee et al. 

(1994) compartilham,  com os demais autores citados, a ideia da divisão da modalidade em 

“epistêmica” e “deôntica”. 

 

4.1. Modalidade Deôntica 

 

A modalidade deôntica é caracterizada como aquela que se encontra entre os pólos do 

obrigatório e do proibido, passando pelo permitido, conforme Lyons (1977, p. 832). Assim nos 

fala o autor: 

Se X não é obrigado a fazer a (onde a é um ato específico ou genérico), a ele é 

permitido não fazer a; e se ele é obrigado a fazer a, a ele não é permitido não fazer a. 

Também, se a X é permitido fazer a, então ele não é obrigado a fazer a, e se a X não é  

permitido fazer a, ele é obrigado a não fazer a.  

 

E se X reconhece que ele é obrigado a fazer algo, então existe usualmente alguém ou 

alguma coisa que será reconhecido como responsável por fazer recair sobre ele a obrigação de 

                                                           
32

 Bybee, Perkins e Pagliuca (1994, p.180). 
33

 Idem. 
34

 Idem 
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agir nesse sentido. Pode ser uma pessoa ou instituição a cuja autoridade ele se submete; pode 

ser um corpo moral ou legal de princípios mais ou menos explicitamente formulado. 

De acordo com Lyons, a modalidade deôntica relaciona-se à necessidade ou 

possibilidade da execução de atos por agentes moralmente responsáveis. Assim, quando nós 

impomos a alguém a obrigação de executar algo ou nos obrigamos à realização de um 

determinado ato, nós estamos descrevendo o Estado de Coisas que será obtido se o ato em 

questão for executado. A modalidade deôntica possui uma intrínseca relação com a futuridade. 

O valor de verdade de uma proposição modalizada deonticamente é determinado relativamente 

a algum estado posterior ao estado que contém a obrigação; e o estado do mundo que contém a 

obrigação não pode preceder, contudo, pode ser simultâneo ao estado do mundo no qual a 

obrigação é imposta. Segundo Neves (2006, p. 188), estados de coisas passados já não podem 

ser influenciados por modalidades que se apliquem diretamente a eles, desse modo, explica a 

autora, “a ninguém pode ser conferida uma permissão ou ser imposta uma obrigação para que 

tenha feito algo no passado.” 

Lyons (1977) assume, ainda, a existência de uma noção de obrigação que é validada 

universalmente, cujas diferenças estariam ligadas às diferentes culturas. Essas distinções 

estariam lexicalizadas em palavras como “certo” e “errado” (e, em nível de especificidades das 

leis, “institucional, “ilegal”, “impróprio”, “amoral”, “blasfêmia”, “tabu”, “injusto”, etc). 

Segundo o autor, na análise da estrutura lexical de línguas particulares, distinções necessitam 

ser traçadas entre os vários tipos de obrigação. Porém, muitas dessas distinções serão 

culturalmente dependentes e terão de ser relacionadas às crenças institucionalizadas e às 

normas de conduta. 

Para Palmer (1986), o termo deôntico diz respeito à desejabilidade de controlar a ação.  

O autor também destaca a noção de futuridade relacionada à modalidade deôntica. Se o falante 

instaura uma obrigação ou uma permissão por meio de seu enunciado, ele não pode fazer isso 

com referência a ações no passado, pois o passado não pode ser afetado pelo presente. Este 

autor, baseado na teoria dos atos de fala desenvolvida por Searle, apresenta-nos a seguinte 

tipologia de modalidades que se encaixariam na deôntica: 

(i) Diretivas: são aquelas por meio das quais nós levamos o nosso ouvinte a fazer algo. 
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(ii) Comissivas: são concernidas como aquelas nas quais nós nos comprometemos a 

fazer algo. 

(iii) Volitivas: são aquelas relacionadas à expressão de desejo. 

(iv) Avaliativas: definida como atitudes direcionadas para fatos conhecidos. 

Para Palmer (1986), os volitivos são modais, no sentido de que eles envolvem a não-

factualidade, e estão relacionados a ações possíveis mais do que com a verdade da proposição. 

Assim, segundo Pessoa (2007, p. 68), “verbos como querer, desejar e gostar,
35

 em alguns 

contextos, podem adquirir uma leitura deôntica, para expressar necessidade deôntica.” Por sua 

vez, as avaliativas expressam a atitude do falante em relação ao que ele crê como verdade. 

Estão, desse modo, relacionadas às proposições factuais. Assim, faltam-lhes os traços 

característicos da modalidade deôntica, ou seja, a não-factualidade, presente nas comissivas e 

diretivas. 

Bybee et al. (1994) estabelecem que a tradicional categoria denominada modalidade 

deôntica pode ser dividida em modalidade orientada para o agente (na qual incluímos a 

obrigação e a permissão) e a modalidade orientada para o falante (na qual incluímos atos de 

fala tais como o imperativo, que impõe condições sobre o falante). Ainda de acordo com os 

autores, a manifestação da modalidade orientada para o agente realiza-se principalmente por 

meio de verbos auxiliares, o que não ocorre com a modalidade orientada para o falante. Desse 

modo, parece-nos coerente incluirmos nosso fenômeno dentro da modalidade orientada para o 

agente, uma vez que trabalhamos com a obrigação por meio de verbos auxiliares modais. 

Heine (1995) associa algumas propriedades a este tipo de modalidade: 

a. existe alguma Força F que tem interesse que o evento ocorra ou não. 

b. Este evento é realizado por algum agente A. 

c. O evento é dinâmico (D). 

d. O evento ainda não ocorreu com referência ao tempo e, se ele ocorre, será em um 

tempo futuro em relação ao tempo de referência (L). 

                                                           
35

 “Eu quero falar com você hoje.” equivaleria a “Eu preciso/necessito falar com você hoje”. (PESSOA, 2007, 

p.68). 
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e. O evento é não-factual, mas existe probabilidade de ocorrer (P). 

Na construção Ele deve ir pra cama agora 
36

, F refere-se ao falante „eu insisto que ela vá 

pra cama agora’ ou a um pai ausente „a mãe dela insiste que ela vá pra cama neste momento’ 

ou a qualquer outra fonte de poder, que o falante tenha em mente. Assim, o pronome ela 

designa o agente (A), o verbo ir é dinâmico (D), o evento ainda não ocorreu no momento da 

fala (L). Há também uma alta probabilidade (P) de que o evento ocorra. Temos, então, no 

enunciado, a manifestação da modalidade deôntica. Desse modo, as instâncias prototípicas da 

modalidade orientada para o agente são caracterizadas pela presença dessas propriedades (i. e. 

F, A, D, L e P). 

Ainda no estudo da modalidade deôntica, há a divisão entre a obrigação moral 

(interna) e a obrigação material (externa): a primeira envolve, principalmente, o dever da 

consciência, cívico, profissional, social e religioso, portanto, dever autodestinado, “ter a 

obrigação de”; a obrigação material envolve a necessidade natural, ou seja, ocorre por 

necessidade física, fisiológica, de natureza material em geral, portanto, dever transferido, “ser 

obrigado a”, conforme Almeida (1998).  

Assim, ao nos referimos ao termo modalidade deôntica, estaremos fazendo referência 

às características desta categoria consideradas por Lyons, Givón  e Bybee et al.  

 

4.2. Modalidade e a Categoria Tempo  

 

Segundo Neves (2006), a categoria tempo é uma variável significativa de uma 

sentença modalizada, pois, ao fazer a ancoragem de tempo, o falante estabelece uma 

correspondência entre a proposição contida no enunciado modalizado e a situação referencial, 

localizada no passado, presente ou futuro. Os enunciados modais com situação referencial no 

presente ou passado têm leitura preferencialmente epistêmica. Os enunciados que representam 

uma situação referencial de tempo futuro, podem ser epistêmicos, mas, segundo esta autora, 

muito comumente, têm leitura não-epistêmica. Assim, a obrigação e a permissão ligam-se ao 

controle de situações futuras; e a habilidade e a volição envolvem exercício futuro. Na 

                                                           
36

 She must go to bed now. 
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modalidade epistêmica, o falante pode comprometer-se com a verdade da proposição no 

passado, presente ou futuro, o que não ocorre com a modalidade deôntica, que possui uma 

intrínseca relação com a futuridade, isto é, possui caráter não-factual. Segundo Palmer (1986), 

Must e May, por exemplo, não são usados no passado: He had to come yesterday.
37

 (*musted) e 

He was allowed to come yesterday.
38

 (*might). O passado não pode ser afetado pelo presente, 

isto é, se o falante realmente instaura uma obrigação por meio do seu enunciado, ele não pode 

fazer isso com referência a ações no passado
39

. Isso explica a ausência de passado nas formas 

de must e may. 

Assim, para melhor compreendermos a categoria tempo, Reichenbach (1947) define 

três momentos para a distinção dos tempora de uma língua natural: o Momento do Evento, ou 

seja, o momento em que se dá o evento (processo ou ação) descrito é o tempo da predicação; o 

Momento da Fala, que corresponde ao momento da realização da fala, o momento em que se 

faz a enunciação sobre o evento (processo ou ação), é o tempo da comunicação; e o Momento 

da Referência, isto é, o tempo da referência, o sistema temporal fixo com respeito ao qual se 

definem simultaneidade e anterioridade.  

Segundo Givón (1984), o passado e o presente são tempos realis (fatos), isto é, 

possuem uma relação com eventos/estados que já ocorreram ou ainda estão ocorrendo. O futuro 

é um tempo claramente irrealis, pois possui uma relação com o hipotético, a possibilidade, a 

incerteza de estado ou eventos que não ocorreram ainda. Segundo este autor, o teste mais 

comum para a distinção entre realis X irrealis envolve a referencialidade de argumentos 

indefinidos sob o escopo dessas modalidades. 

Observemos os seguintes exemplos: 

 

(26) A – Presente: Joe cut a log. 
40

 

(Joe corta uma árvore.) 

 (Asserção de fato) 
                                                           
37

 Ele teve que vir ontem. 
38

 Ele tinha permissão para vir ontem. 
39

 Apesar de Palmer (1986) mencionar que a obrigação possui relação com o futuro, consideraremos, em nosso 

trabalho, sentenças como “Ele deveria estudar mais”. 
40

 Givón, (1984, p. 285) 



44 

 

(27) B – Presente progressivo: Joe is cutting a log.
41

 

(Joe está cortando uma árvore.)     

 (Asserção de fato) 

(28) C –Futuro: Joe will cut a log. 
42

 

 (Joe cortará uma árvore.)  

 (Asserção de possibilidade.) 

 

A e B, que se encontram respectivamente no presente e presente progressivo, são 

modalidades realis; e a crença na verdade da sentença implica, também, a crença na existência 

de um objeto único, uma árvore. Por outro lado, C, que se encontra no futuro, é irrealis a 

interpretação é não referencial ou genérica, ou seja, não se especificou que “árvore” será 

cortada. Percebe-se que a referencialidade depende do tipo de asserção, sendo a não-

referencialidade típica da asserção de possibilidade. 

De acordo com Pessoa (2007), os tempos presente e pretérito do indicativo são 

indicativos de factualidade, conferem à proposição um caráter mais assertivo, enquanto que os 

tempos futuro do pretérito e imperfeito do subjuntivo indicam uma proposição mais hipotética, 

menos assertiva. Quanto ao aspecto: 

Sentenças modalizadas com o aspecto perfectivo conduzem a uma interpretação de 

que a possibilidade da proposição existiu, mas não está disponível; enquanto que, ao 

modalizar com o imperfectivo, o falante concebe o conteúdo proposicional como 

possível desde que as circunstâncias contextuais sejam satisfeitas (PESSOA, 2007, p. 

54). 

Assim, parece-nos que não podemos deixar de lado o Tempo e o Aspecto verbal no 

estudo da Modalidade, uma vez que essas categorias contribuem para a compreensão do valor 

deôntico instaurado, mais especificamente, o valor de obrigação. 

 

                                                           
41

 Idem. 
42

 Idem. 
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4.3.  O Valor Deôntico Obrigação 

 

A modalidade deôntica é definida como aquela que corresponde aos predicados 

obrigatório, proibido e permitido, conforme Kalinowski (1976 apud LEITE, 2002). O gráfico 

que segue apresenta essa definição: 

 

                       S L        S = Obrigatório 

 L = Proibido 

 M = Permitido (Fazer e não fazer)  

  M 

Assim: 

Se S então não L ou M. 

Se L então não S ou M. 

Se M então não L ou S 

 

Lyons (1977) também discute as sentenças deonticamente modalizadas a partir da 

noção de obrigação: 

Não obrigação  permissão de não fazer 

Obrigação           não permissão de não fazer 

Permissão  não obrigação de fazer 

Não permissão obrigação de não fazer 

Desse modo, como vimos no início desse capítulo, a modalidade deôntica encontra-

se entre os pólos do obrigatório e do proibido, passando pelo permitido. Porém, apesar de 
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reconhecermos a estreita relação entre esses valores, nosso estudo será centrado no valor 

deôntico obrigação. 

Para Almeida (1980), a necessidade de ordem cultural se manifesta mais 

propriamente como obrigatoriedade, isto é, temos a necessidade de um lado como fenômeno 

mais amplo da natureza, e de outro, o fenômeno da obrigatoriedade, próprio do homem, de 

ordem cultural, em que entram a consciência, a vontade e a liberdade humana, fenômeno este 

que não deixa de ser parte do primeiro. 

Como foi dito anteriormente, o valor deôntico obrigação é mais frequentemente 

expresso pela modalidade orientada para o agente e, geralmente, manifesta-se por meio dos 

verbos auxiliares. Corroborando as palavras de Bybee et al., Almeida (1990) apresenta os 

auxiliares por meio dos quais a obrigação é instaurada. Segundo o autor, a construção com o 

verbo dever mais infinitivo possui como função fundamental, na Língua Portuguesa, a 

expressão da obrigatoriedade, não deixando, contudo, de envolver outras modalidades. Essa 

mesma função, exprimir obrigação, é também desempenhada pelo auxiliar ter como o 

conectivo de ou que e infinitivo; variantes estilísticas da perífrase anterior, e com o auxiliar 

precisar. 

 

4.4. Síntese Conclusiva 

 

Iniciamos o terceiro capítulo apresentando a categoria modalidade e definindo-a 

como um meio usado pelo falante para expressar sua atitude nos enunciados que produz. A 

modalidade, segundo Palmer, apresenta duas características essenciais: a subjetividade e a 

não-factualidade. Vimos que esta categoria divide-se, tradicionalmente, em alética, que se 

refere às noções de verdade; em epistêmica, que se refere à crença; e em deôntica, que se 

refere à conduta. Em seguida, dedicamos um tópico às particularidades e/ou características da 

modalidade deôntica. Caracterizada como aquela que se encontra entre os pólos do 

obrigatório e do proibido, passando pelo permitido, a modalidade deôntica relaciona-se a atos 

praticados por agentes moralmente responsáveis (LYONS, 1977), possui uma relação 

intrínseca com a futuridade e a expressão modalizada procede de uma fonte que pode ser um 

indivíduo ou uma instituição. Tecemos, também, um rápido comentário acerca da importância 
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das categorias tempo e aspecto para a compreensão do valor deôntico instaurado. Por fim, 

tratamos da obrigação, objeto de estudo da nossa pesquisa. No próximo capítulo, 

apresentaremos os procedimentos metodológicos adotados para esta pesquisa. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A partir dos objetivos que norteiam esta pesquisa e por trabalharmos com a 

Sociolinguística e o Funcionalismo, optamos por amostras que apresentam a língua em 

situações reais de uso, a fim de analisarmos a expressão de obrigação no discurso oral, bem 

como a variação que ocorre entre as formas ter, dever e precisar no ato dessa expressão. 

Utilizamos o Português Oral culto de Fortaleza (PORCUFORT), um corpus de fala. As seções 

a seguir destinam-se à descrição detalhada da variável, do corpus e dos grupos de fatores 

controlados. 

 

5.1. A variável 

  

A Sociolinguística assume que, ao proferirmos um enunciado, é possível fazê-lo 

usando uma ou mais formas com o mesmo valor de verdade.  Assim sendo, apresentamos os 

verbos modais dever, ter que/de e precisar como formas à disposição de uma mesma função, a 

expressão de obrigação: 

 

(29)   (...) e que pra voc/  que você realmente ... tenha uma vida ... decente você tem 

que trabalhar:: e dar plantões em vários locais ...né? ( D2- 48)
43

  

(...) e que pra voc/  que você realmente ... tenha uma vida ... decente você tem de 

trabalhar:: e dar plantões em vários locais ...né? 

(...) e que pra voc/  que você realmente ... tenha uma vida ... decente você deve 

trabalhar:: e dar plantões em vários locais ...né? 

                                                           
43

 D2-48 correspondem, respectivamente, ao tipo e ao número do inquérito: diálogo entre dois informantes, 

número 48. 
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(...) e que pra voc/  que você realmente ... tenha uma vida ... decente você precisa 

trabalhar:: e dar plantões em vários locais ...né? 

 

No enunciado acima, todas as variantes destacadas codificam a modalidade orientada 

para o agente, conforme Bybee e Pagliuca (1994), nesse tipo de modalidade uma obrigação é 

instaurada sobre um alvo, no caso, segunda pessoa do singular (genérica), usando-se diferentes 

formas. 

 

5.2. O corpus 

 

Nossas amostras foram retiradas do corpus PORCUFORT - Português Oral Culto de 

Fortaleza. Trata-se de um banco de dados de fala de 61 informantes que concluíram o nível 

superior, sendo uma amostra significativa da norma falada por pessoas com alto nível de 

escolarização em Fortaleza, cujos inquéritos foram coletados nos anos de 1993 e 1994 e 

organizados pelo professor José Lemos Monteiro. O corpus está dividido em três tipos de 

inquéritos: Diálogo entre informante e documentador (DID); Diálogo entre dois informantes 

(D2) e Elocuções Formais (EF)
44

. 

O quadro abaixo corresponde à distribuição dos informantes, considerando-se os 

fatores extralinguísticos controlados nesta pesquisa. Analisaremos dados de 24 informantes 

distribuídos em 12 células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Corresponde à transcrição de aulas. 
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Quadro 01: Distribuição dos informantes. 

Tipo de Inquérito D2 DID EF 

Faixa etária 
20 a 30 

anos 

Acima de 

50 anos 

20 a 30 

anos 

Acima 

de 50 

anos 

20 a 30 

anos 

Acima 

de 50 

anos 

Sexo M F M F M F M F M F M F 

Quantidade de 

informantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Os dados coletados serão analisados no GOLDVARB (versão 2.0), pacote 

computacional desenvolvido por Sankoff e Rand em 1990, que consiste em um conjunto de 

programas computacionais de análise multivariada, especificamente estruturado para 

acomodar dados de variação sociolinguística. A análise é denominada multivariada porque 

permite investigar situações em que a variável linguística em estudo é influenciada por vários 

elementos do contexto. Contudo, o objetivo final do nosso estudo não é apenas produzir 

números, mas identificar e explicar o fenômeno linguístico em apreciação.  

 

5.3. Fatores Linguísticos de Controle 

 

5.3.1. Tipo de Fonte Deôntica 

 

De acordo com Lyons (1977), a expressão modalizada deonticamente procede ou 

deriva de uma fonte que corresponde à pessoa ou instituição que instaura a obrigação sobre 

outra pessoa ou instituição; desse modo, se o alvo sobre o qual recai a obrigação reconhece 

que deve executar determinada ação, é porque existe alguém ou alguma instituição que o 

obriga a agir dessa forma. Como trabalhamos com corpus de fala, elegemos as pessoas do 

discurso
45

 como possíveis fontes instauradoras do valor deôntico obrigação. Quando a 

                                                           
45

 Conforme Fiorin (1996), eu e tu são reversíveis na situação de enunciação, o eu é quem fala e o tu é aquele 

com quem se fala, aquele a quem o eu diz tu, que por esse fato se torna interlocutor, isto é, a segunda pessoa não 

pode instaurar obrigação, pois se ela o faz, exerce função de primeira pessoa. Desse modo, não consideramos a 

segunda pessoa na variável tipo de fonte deôntica. Bem como as demais ausentes no corpus. 
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identificação da fonte ou pessoa não for possível, consideraremos como sendo terceira 

pessoa
46

. Assim, os fatores controlados são: 

 

a) 1ª pessoa do singular - Exemplo (30) 

b) 1ª pessoa do plural (genérica) 
47

  - Exemplo (31) 

c) 1ª pessoa do plural (grupo definido, eu + tu; eu + ele; eu + vocês; eu + eles)
48

 

Exemplo (32) 

d) 3ª pessoa do singular - Exemplo (33) 

 

(30) ...tudo eu acho que deve ser na base da negociação... por exemplo essa greve 

agora dos metalúrgicos... eu /tô achando absurda... eu sei... como o:: Ciro Gomes... disse 

"olha... os metalúrgicos... por ele ter uma percentagem grande... parece que... trinta e dois por 

cento acima... de::... aumento REAL... que eles já tinham tido... quando se iniciou:: o Plano 

Real (D2 -  33)   

(31) (...)... Como o governo estadual... fa/ fez muita besteira... COMO os governa/... 

como os prefeitos... municipais... TODOS eles... Fazem patifaria... então nós precisamo/ fazer 

uma REAvaliza/ a reavaliação... da sociedade... (...) (DID - 37)
49

 

(32)... com (a farmácia) ((ruído)) do meu esposo nós tínhamos formado... no 

começo... e::... nós atingimos não só a parte de saúde mas a parte social também... ele foi 

vereador depois eu fui vereadora mas já na sede do município...  (...)depois que tudo que 

acontecia nós tínhamos feito uma parte o casal que se separava... lá nós tínhamos que ser 

juízes e procuRAR::... fazer com que eles entendessem que o melhor seria ficar jun::tos 

porque na realidade eles tinham filhos e então um luGAR aquele conselho que talvez um juiz 

tivesse que dar... outras ve::zes... quando... havia u/... um um conflito entre eles... entre 

                                                           
46

 Fiorin (1996) afirma que ela pode ser uma infinidade de sujeitos ou nenhum. 
47

 Segundo Maingueneau (2003), o “nós” genérico designa não uma soma de indivíduos, mais um sujeito 

coletivo. A partir desta concepção, usaremos a denominação genérica. 
48

 Fiorin (1996) define o nós inclusivo (eu + tu). 
49

 Nesse caso, a fonte é o enunciador que também se inclui no alvo por meio da 2ª pessoa do plural (genérica). 
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família mesmo... a gente:: briga e tudo mas tínhamos que atenDER...
50

 a a:: a todas duas 

partes... as a::... então isso é meio complicado que a gente saia da casa de um ferido ia pra 

casa dum inimigo... ferido NE?(...) (DID - 23) 

 (33) Inf. -  e:: o BID entra com uma parcela e o Brasil entra com uma contra-

partida... de recursos... SÓ que PRA que o BID... eh:: eh FAÇA e/ emPRESte esse dinheiro 

p/o Brasil... por uma exigência dele... ele exi/ tem que haver uma monitoria feita por um 

órgão interamericano que é o nosso caso que é essa sala  aqui... eu sou economista faço a 

parte financeira sou ajudada pelo... F. que /tá... terminando Economia... (...) (DID – 45) 

 

5.3.2 Tipo de Alvo Deôntico 

 

O valor deôntico instaurado pela fonte deôntica recai sobre o alvo deôntico, 

conforme Lyons (1977). Desse modo, como trabalhamos com um corpus dividido em 

inquéritos, optamos pelas pessoas do discurso
51

 como possíveis alvos da obrigação instaurada. 

No capítulo destinado à análise das variáveis, discutiremos mais detalhadamente acerca da 

escolha do alvo, enfatizando os efeitos de sentido que esta escolha pode produzir.  

 

a) 1ª pessoa do singular - Exemplo (34) 

b) 1ª pessoa do plural (genérica) - Exemplo (35) 

c) 1ª pessoa do plural (grupo definido, eu + tu; eu + ele; eu + vocês; eu + eles) 

Exemplo (36) 

d) 2ª pessoa do singular (genérica) - Exemplo (37) 
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 A fonte é o enunciador que se inclui no alvo. 
51

 As pessoas do discurso trabalhadas nesse grupo de fatores restringem-se àquelas identificadas no corpus. 



53 

 

e) 2ª pessoa do singular (específica)
52

  - Exemplo (38) 

g) 3ª pessoa do singular - Exemplo (39) 

h) 3ª pessoa do plural - Exemplo (40) 

 

(34) (...)  eu quero que você entenda uma coisa que a gen/ eh a educação em si ela 

nasce no BERço né verdade? você já ouviu falar isso o BERço pra mim é o teu corpo... /TÁ?  

então eu tenho que trabalhar as noções de leitura as noções de literatura as noções de tempo 

de espaço o ALfabeto em si como teu corpo a tua coordenação motora eu tenho que trabalhar 

(como) teu corpo partan/ partindo das partes grandes para as partes menores exemplo onde é 

que /tá tua cabeça? se você sabe identificar tem criança que não identifica então isso vai 

poDER mostrar o quanto a imagem corporal dessa criança pode estar distorcida ou não e isso 

pode influenciar na educação dela isso é o que nós chamamos de distúrbios de 

aprendizagem... certo?  (...)(DID – 21) 

(35)  e em termo de irrigação... os GRANdes projetos... n::/ na na na América do 

NORte é:: realmente... fabulosos... mas nós temo/... ((falou rindo)) tudo... nós temos... 

capacidade... nós temos coragem... e nós temos... que eu repito... é:: o povo... que precisamos 

é... fazer com que esse povo se eduque... melhor... e que tenha... por parte... dos::... 

executivos... governadores político/... uma melhor atenção pra essa parte...  (DID - 37) 

(36) Inf. - bem era... uma vida completamente diferente... mas um povo BOM... e 

que a gente procurou prestar todo esse serviços... que ele realmente necessitava (lá a gente 

tínhamos que ser) polivalente... com (a farmácia) ((ruído)) do meu esposo nós tínhamos 

formado... no começo... e::... nós atingimos não só a parte de saúde mas a parte social 

também... ele foi vereador depois eu fui vereadora mas já na sede do município... ele... eh::... 

quando nós morávamos no (novo) distrito ele foi vereador... ma::s... depois disso nós ANtes 

disso aliás... nós tivemos::... que presta::r... serviços como JUÍzes... ahn como eh:: assistentes 

sociais... como farmacêutico mesmo como professores em virtude DA carência (...) (DID -  

23) 
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 Consideraremos como específico o pronome você quando este designar um único indivíduo, o indivíduo com 

quem se fala. 
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(37)  ...como já /tão velha essas esquadria que pega muito sol e tudo essas esquadria 

de ve/... de de madeira é muito ruim por causa disso... porque com o tempo você tem  que 

trocar... (D2 -02) 

(38)  Inf. atualizar /tá certo... já mudou tudo já virou tudo o que tinha ali /tá certo?... 

tanto que eu /tô com o primeiro capítulo NOvo... ele começa logo aos quinze minutos só ele 

reatualizando o os ano/ Inf. Inf.  - (...)anterior/... ele já velhinho do jeito que ele /tá agora... 

né? magrinho certo?... AGORA... VOCÊ devia procurar séries atualizadas até noventa e 

quatro noventa e cinco como De Astronome... DE Astronome é uma série de seis fitas de uma 

hora... feita pela CASSET em Los Angeles... né (EF – 53) 

(39) eh:: a mãe gestante ... ela tem que tomar determinadas vacinas? ou isso::... não é 

necessário?  (DID – 27) 

(40) ... QUALQUER BESTEIra seria tema da poesia parnasiana... então os po/... os 

POEtas... roMÂNticos eram idealizaDOres... os poetas realistas... iam mostrar a realidade a 

sociedade... e com uma estética perFEIta... porque tinham como::... eh::... LEma... o 

objetivismo... a preciSÃO... era esse o lema então eles tinham que buscar... em todos os ân/ 

os âmbitos... tanto na esTÉti/ tanto na na na no TEma quanto na estética... né a precisão só é a 

precisão forMAL? então eles eram... PERFEItos... (...) (EF – 36) 

 

5.3.3. Tipo de obrigação 

 

Conforme proposta de Almeida (1988), apresentada no capítulo VI, analisaremos a 

distinção entre obrigação interna/moral que se fundamenta no dever da consciência, nos 

costumes, nos princípios da religião; e a obrigação externa/material, a que ocorre por 

necessidade física, fisiológica, de natureza material em geral.  

 

a) Interna - Exemplo (41)  

b) Externa - Exemplo (42)  
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(41) (...) nós tivemo/ a iniciativa de implantar porque às vez quando você vai mudar 

as coisas.../cê tem muita resistência o pessoal acha que num dá certo...que aquilo é é é uma 

ilusão alguma coisa assim então você tem que ter... muita persisTÊncia na coisa pra... 

conseguir implantar...aí com a implantação do nosso sistema as outra regionais...são 

ONze...doze regionais a... a RFFSA tem...começam a OLHAR né?... (D2 – 45) 

(42) ... quer dizer ele tem que ganhar dinheiro enquanto emPREsa né? que empresa 

pa/ se manter precisa pagar funcioNÁrio... e pelo fato de ele ser S.A. ele tem... tem 

acioNIStas né?... /cê sabe que o acionista investe dinheiro e:: CObra dividendos então... tem 

um lado da emPREsa que precisa... precisa né? (DID – 27) 

 

5.3.4. Tempo 

 

Baseados em Almeida (1980), vimos, no capítulo IV, que os tempos indicativos de 

não-factualidade (futuro de pretérito, imperfeito do subjuntivo) conferem à proposição um 

caráter menos assertivo. Também, a depender do aspecto, o falante pode conceber o conteúdo 

proposicional como possível. Desse modo, buscaremos com esta variável compreender a 

relação entre a obrigação, valor que possui a não-factualidade como uma de suas 

características, e a categoria tempo. 

 

a) Presente - Exemplo (43)  

b) Futuro do presente - Exemplo (44)  

c) Futuro do pretérito - Exemplo (45)  

d) Pretérito perfeito -  Exemplo (46) 

e) Pretérito imperfeito - Exemplo (47) 

f) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo (48) 
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(43) (...)... O VERso ALEXANDRIno ...-- eh o tempo é pouco pra pra explicar ... 

mas o verso alexandrino ortodoxo ele é ... partido no meio ele é formado de doze hexassílabos 

e tem que ter a cesura medial ... OU:: o primeiro hemistíquio a primeira metade termina com 

aGUdo... né? (...) (EF – 03) 

(44) né? vai diminuir... então é assim se chegar TRINta pesSOa... aí chegar mais uma 

não aqui já não cabe mas você terá que se dirigir a outra sala (D2 – 07) 

(45) (...) numa bonita meTÁfora né?... realmente... e... como uma comparação in/ 

uma comparação inSÓlita... "como um CÃO humilde e esPEsso"... como um cão vira-lata... 

que num tem pêlos cão sem pluma sem pêlos PÊlos... é regalia... PÊlos é uma vida digna... 

que esse homem não tem... entendeu?... quer dizer a partí-cula está neGANdo... sem... sem... o 

que a eu o que uma vida digna deveria ter... então exatamente há uma crítica contundente... lá 

na poesia... contra essa a::s adversidades econômico-sociais... (EF – 56) 

(46) (...) NÃO HÁ uma preocupação de de de de resolver as coisas... e ficarem 

definitivas são obra/ de moMEN::to... sabe?... que se FAZ:: por exemplo o Orós... o Orós vinha 

sendo feito era um projeto anTI::go... e vinha se arrastan::do e vinha se arrastando ATÉ que 

chegou um presidente que resolveu fazer... quando ele levantou a barragem veio um inverno 

louco... se não tem havido aquela inundação que deu prejuízos eNORmes p/o Brasil... talvez o 

Orós ainda hoje tivesse sendo f/ feito... aí ele aí eles re/ fizeram de uma hora pra outra tiveram 

que fazer... pra evitar uma catástrofe Maior... (DID – 41) 

(47) (...) disse pra ele... que lamentava profundamente... a atitude dele... porque a 

pobreza de espírito dele era tamanha... que não era capaz de enxergar o que era bom e o que 

era mau... ah:: disse tudo o quanto ele precisava
53

 ouvir duma maneira muito elegante... duma 

maneira alta... que ele ficou de cabeça baixa num sabe? dePOis veio me adular mui::to veio... 

me bajuLAR::... (...) (DID - 23) 

(48)... com (a farmácia) ((ruído)) do meu esposo nós tínhamos formado... no 

começo... e::... nós atingimos não só a parte de saúde mas a parte social também... ele foi 

vereador depois eu fui vereadora mas já na sede do município...  (...) depois que tudo que 

acontecia nós tínhamos feito uma parte o casal que se separava... lá nós tínhamos que ser 

juízes e procuRAR::... fazer com que eles entendessem que o melhor seria ficar jun::tos 
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 Apesar de adotarmos Lyons (1977) e Palmer (1986) como referências teóricas nesta dissertação, levaremos em 

conta, também, as ocorrências em que as formas se apresentam no pretérito. 
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porque na realidade eles tinham filhos e então um luGAR aquele conselho que talvez um juiz 

tivesse que dar... outras ve::zes... quando... havia u/... um um conflito entre eles... entre 

família mesmo... (DID – 23) 

 

5.3.5. Força Ilocucionária 

 

Por trabalharmos com o discurso oral, acreditamos que, dependendo do contexto de 

interação, o falante pode enfraquecer ou enfatizar a obrigação instaurada a fim de atender ao 

seu propósito comunicativo. Desse modo, a partir da coleta dos dados, elegemos as seguintes 

marcas como asseveradoras dessa força: o uso da segunda pessoa específica como alvo; 

emprego do tempo presente ou futuro do presente; marcadores discursivos que reforçam a 

expressão de obrigação ou repetição do meio linguístico de expressão da obrigação. A partir 

dessas marcas, construímos a seguinte escala de força. 

 

Força 1: Quando todos os itens acima estiverem presentes - Exemplo (49) 

Força 2: Quando 2 dos itens estiverem presentes - Exemplo (50) 

Força 3: Quando 1 dos itens estiver presente - Exemplo (51) 

Força 4: Quando não houver presença de nenhum dos itens acima - Exemplo (52) 

 

(49)  Inf. 1 - né? ela "ah você num passou na Federal... você também tem que fazer e 

passar na Federal"eu disse "/tá mamãe eu vou fazer e vou passar... mas aí pronto eu acabo 

minha responsabilidade com a senhora depois que eu passar"((risos))(((risos)) (D2 – Inq 47)
54
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 As marcas de força ilocucionária são: o uso do presente, da segunda pessoa específica e marcas no discurso (tá 

mamãe eu vou fazer e vou passar) que reforçam a obrigação. 
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(50)  eu tenho que ir nem que seja assim... aLI na na naquela avenida tomar um 

sorvete... mas eu tenho que ir... (eu num consigo assim (DID – 06)
55

 

(51) Inf. 1 - é porque o A. /tá dizendo o seguinte que ... o::s partidos... político...deve 

ter uma ideologia muito diferente uma da outra o PSDB PFL embora sejam de elite mas eles 

têm um um intere/... (D2  - 45)
56

 

(52) Inf. 2 - ...as GRANdes carga a grande distância deveria ser tudo por ferrovia...e 

também o...o transporte marítimo né? que esse...é mais baRAto do que o ferroviário...o 

transporte marítimo na realidade...é mais barato do que o ferroviário porque...a estrada num 

tem manutenção... (D2 – 45)
57

 

 

5.4. Fatores Extralinguísticos de Controle 

 

5.4.1. Tipo de Inquérito 

 

Nosso corpus está dividido em três tipos de inquéritos: diálogo entre dois informantes 

(D2), diálogo entre informante e documentador (DID) e elocuções formais (EF). Segundo 

Labov (2008), ao trabalharmos com a língua, devemos direcionar nosso olhar para dados da 

fala cotidiana e relacionar esses dados com a teoria de base, de modo que a teoria se ajuste ao 

objeto e não o inverso. Assim, essa variável torna-se significativa por considerarmos amostras 

de diferentes tipos de inquéritos:  

 

a) D2 - Exemplo (53) 

b) DID - Exemplo (54) 

c) EF - Exemplo (55) 
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 As marcas de força ilocucionária são: o uso do presente e a repetição do meio linguístico de expressão da 

obrigação. 
56

  A marca de força ilocucionária é o uso do presente. 
57

  Não há presença de marcas de asseveração da força ilocucionária. 
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(53) (...) inclusive a...e a gente nota que inclusive a produção...melhora quando o 

Ferroviário vai bem...né?...a:: empresa deveria té ajudar mais o Ferroviário...o/ olhando por 

esse aspecto...porque ele num deixa de contribuir...é é é sensiVELmente pra:: pa/ 

produção...quando o Ferroviário vai bem:: a gente...a produção meLHOra e os trem andam 

melhor...é todo mundo fica satisfeito (D2 - 45) 

(54)  (...) então o que eu LIa é exatamente os meus  textos a:: os meus os conteúdo da 

minha da minha...do meu curso né? ... eu num tinha lido NAda assim... DIFERENte daquilo 

que eu né? daquilo que eu precisava realmente que eu era obrigada a ler... realmente eu num 

lia talvez eu vá ler agora nas férias né? (DID  - 06) 

(55) .  e isso aQUI era igual a ZEro... num Era isso que a gente tinha pra... por TOdos 

esses hiPÓteses MAIS... o termo... desprezado pela geração de caLOR... ficava isso aQUI... 

certadamente não mais desprezo o termo geração de caLOR ele vai ter que /tá /qui... então vai 

ser mais... quê três linha/... dividido por... KÁ porque o KÁ ele /tava aqui... né? ele virou zero 

porque num era o mesmo processo...(...) (EF –  54) 

 

5.4.2.  Sexo 

 

Na fala monitorada, as mulheres usam menos formas estigmatizadas do que homens, 

conforme Labov (2008), e são mais sensíveis à norma do que os homens. Segundo este autor, 

mesmo quando usam as formas mais extremas de uma variável sociolinguística em avanço na 

sua fala casual, as mulheres se corrigem mais nitidamente do que os homens em contextos 

formais. 

 

a) Masculino – Exemplo (56) 

b) Feminino – Exemplo (57) 
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(56) (...)tudo...tem...eh... tem que to/ /cê faz uma cadeira regular:: então... /cê tem que 

entender o instrumento conheCER:: tocar executar mesmo é cadeira PRÁtica num é:: 

(TEÓrica não né?  (DID - 27, homem) 

(57) (...) um mau costume por exemplo se a pessoa... sempre ficar chupando dedo... a 

tendência o que é?... é você... os dentes vir pra frente né? os dentes... modifica a forma... por 

isso que a gente tem que... aconselhar desde... de::... de início né?... os pais pra num::... 

assim... num permitir... que:: (DID –  31, mulher) 

 

5.4.3. Faixa Etária 

 

De acordo com Paiva e Duarte (2004), quando trabalhamos com grupos etários, o 

comportamento diferenciado destes grupos diante de formas variantes é transparente na escala 

de peso relativo, bem como o uso da forma inovadora pelo grupo etário mais jovem. Assim, a 

partir da correlação das formas com a variável idade, pode-se presumir que o segundo grupo 

desta variável (acima de 50 anos) tende a usar a forma que se mostrará mais conservadora. 

 

a) 20 a 30 anos – Exemplo (58) 

b) Acima de 50 anos - Exemplo (59) 

 

(58) (...) .../cê... num... não:: você tem que preservar o máximo só se num tiver mais 

jeito... se o dente de leite (   ) num tiver mais jeito você... você exTRAI... e bota um:: um 

aparelho lá pa/ manter aquele espaço p/ o dente... nascer direitinho pa/ num:: se f/ pa/ num 

fechar o espa::ço... entendeu?... (DID –  31, mulher 25 anos) 

(59) (...)... não quero inocentá-lo num quero... não quero dizer que o Collor num 

tenha tido... mereceu... mereceu que foram fez o... mas devia ter sido mais... deviam ter ido a 

fundo... devia ter sido condenado e uma condenação dito porque que ele foi condenado... 
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como esses a/ esses deputados agora esses... que eles chamam de anões... também deveriam 

ter sido exPULSOS por quê aposentadoria?  por quê se eu tivesse roubado... no poder 

público... eu num teria me aposentado... eu teria sido DEmitida... D2 – 39, mulher, 66 anos) 

 

Os resultados referentes aos grupos de fatores aqui propostos serão interpretados, no 

próximo capítulo, à luz dos pressupostos teóricos do Funcionalismo e da Sociolinguística. 

 

5.5. Síntese Conclusiva 

 

Neste capítulo, tratamos, inicialmente, da regra variável em discussão (ter, dever e 

precisar na expressão de obrigação), descrevemos o corpus de fala, o PORCUFORT e 

finalizamos apresentando os grupos de fatores que serão controlados, dividindo-os em 

linguísticos e extralinguísticos. No ato da exposição de cada um desses grupos de fatores, 

buscamos justificar o seu controle, a partir da relação entre essas variáveis e a expressão de 

obrigação. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

6.1. Preliminares 

 

Neste capítulo, as formas ter, dever e precisar serão apresentadas conforme a 

quantidade de dados encontrados. O ter foi a forma que mais apresentou dados, seguido do 

dever e precisar. A discussão dos grupos de fatores seguiu a seleção do programa 

GOLDVARB, que possui como critério a ordenação dos grupos de acordo com a influência 

sobre a aplicação da regra. Ao final, correlacionaremos nosso fenômeno, a expressão da 

obrigação, com os princípios funcionalistas
58

 discutidos do capítulo III. 

Nosso corpus é composto por 24 inquéritos coletados pelo projeto PORCUFORT 

(Português Oral Culto de Fortaleza), sendo que destes, oito são diálogos entre dois 

informantes (D2), oito são diálogos entre informante e documentador (DID) e oito são 

elocuções formais (EF). No quadro abaixo apresentamos a distribuição geral das formas na 

expressão de obrigação. 

Tabela 01: Distribuição geral das formas ter, dever e precisar para a expressão de obrigação. 

VARIANTES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

TER QUE/DE 248/322 77% 

DEVER 48/322 15% 

PRECISAR 26/322 8% 

 

Em nossa pesquisa, consideramos 322 dados que servem à expressão de obrigação, 

dentre os quais, 248 correspondem ao ter, 48 correspondem ao dever e 26 correspondem ao 

precisar. Durante as rodadas no GOLDVARB, os resultados apresentados foram organizados 

em variantes binárias, ou seja, tomamos sempre como “aplicação de regra” uma variante em 

relação às demais. 
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 Ver os princípios de iconicidade e marcação no capítulo III. 
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6.2. A forma ter como aplicação da regra 

 

Essa variante corresponde a 77% das ocorrências, e quatro dos oitos grupos de 

fatores foram selecionados pelo programa estatístico:  

 Faixa Etária;  

 Tipo de Obrigação;  

 Tempo;  

 Força Ilocucionária.  

Segundo Neves (2003), o ter de é preferível pela norma, mas o ter que é mais usual 

na imprensa.  No corpus analisado, de 248 dados com a forma ter, 246 ocorrem com o que e 

apenas 2 ocorrem com a presença do de. Diante dos números apresentados, pensamos que a 

decisão de não separarmos a forma, quando esta ocorria com o de e quando esta ocorria com 

que, foi sensata, pois tal separação seria irrelevante quantitativamente. A partir desses 

números, verifica-se que há preferência pelo uso do ter que + infinitivo na oralidade, e, 

conforme Bechara (2001)
59

, essa forma poderia ser considerada a variante inovadora. Desse 

modo, acreditamos que, por ser a forma mais usual em gêneros de grande circulação, há, 

também, a alta frequência em nosso corpus. Passemos à análise dos grupos selecionados pelo 

GOLDVARB seguida da análise dos grupos não selecionados. 

 

6.2.1. Faixa Etária 

 

Essa variável foi selecionada pelo programa como a que exerce maior influência 

sobre a variante em análise. Conforme Paiva (2004), a faixa etária mais jovem tende a usar a 

forma mais inovadora, o que pode justificar esse resultado. Analisemos a tabela. Mas antes, é 

preciso enfatizar que iremos trabalhar com o peso relativo que é um índice de probabilidade 
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 Bechara (2001, p. 323) usa o termo “modernamente”, a escolha do termo “inovadora” é consequência do viés 

sociolinguístico que essa pesquisa possui. 
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de uso: valores acima de 0,50 favorecem a variante considerada como aplicação da regra e 

valores abaixo de 0,50 desfavorecem-na. 

Tabela 02: Atuação do grupo faixa etária no uso da forma ter que/de para a expressão de obrigação em 

oposição às formas dever e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/ TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

20 a 30 anos 143/167 86% 0,621 

Acima de 50 anos 105/155 68% 0,370 

Pelos dados da tabela, há uma frequência alta de uso da forma ter pelos indivíduos da 

primeira faixa-etária, no ato da instauração da obrigação, o que não ocorre com os da 

segunda.  A primeira apresenta o peso relativo 0,621, evidenciando que é um fator que 

favorece o uso da forma ter. A segunda apresenta o peso relativo 0,370, o que mostra 

desfavorecimento do uso da forma em questão. Os resultados apresentados confirmam nossa 

hipótese, a faixa etária mais jovem tende a usar a variante mais inovadora.
60

 

 

6.2.2. Tipo de Obrigação 

 

Conforme mencionamos no capítulo anterior, para a análise do tipo de obrigação 

instaurada, utilizamos a proposta de Almeida (1980). Assim, dividimos a obrigação em 

interna e externa. O fator tipo de obrigação foi selecionado como o segundo grupo mais 

relevante para a aplicação da regra, e, no grupo das variáveis linguísticas, ocupou o primeiro 

lugar. Analisemos a tabela 03 que apresenta os resultados para este grupo de fatores. 

Tabela: 03. Atuação do grupo tipo de obrigação no uso da forma ter que/de para a expressão de 

obrigação em oposição às formas dever e precisar.  
FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

Externa 163/197 82,7% 0,582 

Interna 85/125 68% 0,373 

A obrigação externa apresentou peso relativo 0,582. Os resultados indicam que esse 

tipo de obrigação favorece a forma ter que/de, por seu turno, a obrigação interna, que 

apresentou peso relativo 0,373, desfavorece o uso dessa forma. Observemos os exemplos que 

seguem. 
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 Nesse caso, estamos considerando como variante inovadora a forma ter que, pois, do total de 248 ocorrências 

com esta forma, apenas duas ocorrem com o ter de + infinitivo. 
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(61)  (...) o dono da casa tem que se... sentar priMEIro eu vejo lá na casa do papai 

nonen/ ((fim do lado A))_ _ mesma FIta?... é?..._ _ ((ruído e voz incompreensível))... pois é o 

papai ele::... ele... U::sa aquele mesmo método anTIgo e faz com que nós façamos também 

ele:: parece assim parece aTÉ... né?... naquele dia domingo... como ele se irritou né? (D2 – 

39) 

(62) ...num é:: num é nesse  ponto eu eu eu... eu até discordo um pouco num é o 

problema de SEca nem de cerca... o problema é que... SEca... realmente o Nordeste... TEM 

semi-árido... E Isso você num vai poder nunca acabar porque É é uma questão de posição 

geográfica... o QUE eu acho no Brasil... particularmente no Nordeste é que... as pessoas ainda 

não se conscientizaram... que TÊM que... CONviver com essa posição geográfica que o que o 

Nordeste tem... certo?... (...) (DID – 41) 

 

No exemplo (61), estamos diante de uma obrigação interna, pois o fato de o dono da 

casa ser o primeiro a sentar fundamenta-se em princípios morais e do bom costume, a figura 

patriarcal deve ser respeitada, assim, ninguém se senta à mesa antes do chefe da família. Em 

(62), o falante fundamenta a obrigação na necessidade de se conviver com os fatores 

geográficos que nos cercam, somos obrigados a conviver num clima que favorece a seca e 

aprender a enfrentar os problemas que esse clima causa. Trata-se de uma necessidade física.  

 

6.2.3. Tempo 

 

Essa variável foi a terceira selecionada pelo programa no geral, e a segunda dentre as  

variáveis linguísticas. Conforme vimos no capítulo IV, uma das características da Modalidade 

Deôntica é a não-factualidade. Assim, segundo Lyons (1977), a modalidade deôntica possui 

uma intrínseca relação com a futuridade. Desse modo, é nossa hipótese que os tempos que 

anunciam o evento posterior ao momento de fala favoreçam o uso do ter que/de no ato da 

instauração da obrigação.  
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Esse grupo de fatores sofreu alterações para que fosse possível gerar o peso relativo, 

ou seja, houve KnockOut, o que significa que um fator possui frequência zero para a aplicação 

da regra. Diante desse quadro, decidimos amalgamar os fatores, para que pudéssemos 

prosseguir com a rodada estatística. Os fatores que não apresentaram frequência foram: o 

pretérito perfeito do indicativo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Para facilitar a análise, 

amalgamamos pretérito perfeito do indicativo com pretérito imperfeito do indicativo, pois 

ambos apresentam como traço característico a concomitância do momento do acontecimento 

em relação a um momento de referência passado. E futuro do pretérito do indicativo com o 

pretérito imperfeito do subjuntivo, pois comungam da mesma idéia de modalidade, isto é, o 

falante compromete-se com uma ação que é posterior ao momento do evento, mas anterior ao 

momento da fala. Vejamos a tabela 04 que apresenta os resultados desse grupo de fatores.  

Tabela 04: Atuação do grupo tempo no uso da forma ter que/de para a expressão de obrigação 

em oposição às formas dever e precisar. 
FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

Presente do 

Indicativo 

185/227 81,5% 0,690 

Futuro do 

Presente do 

Indicativo 

1/3 66,7% 0,622 

Pretérito 

Imperfeito do 

Indicativo + 

Pretérito Perfeito 

do Indicativo 

52/70 74,3% 0,164 

Futuro do 

Pretérito do 

Indicativo + 

Imperfeito do 

Subjuntivo 

9/22 40,9% 0,042 

 

O presente do indicativo apresenta peso relativo 0,690 caracterizando-o como um 

fator que favorece o uso da forma ter, bem como o futuro do presente que apresentou o peso 

relativo 0,622, em termos percentuais, podemos realizar a mesma asseveração. O pretérito 

imperfeito + pretérito perfeito e o futuro do pretérito + imperfeito do subjuntivo 

apresentaram peso relativo abaixo de 0,50, o que evidencia que estes fatores não favorecem o 

uso da variante em questão. Os resultados parecem não condizer totalmente com o caráter 

não-factual da Modalidade Deôntica, pois, segundo Givón (1984), o presente não possui 

relação com o hipotético, é um tempo indicativo de factualidade, isso quer dizer que quando a 
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obrigação é instaurada nesse tempo ou no futuro do presente, ela é mais incisiva, o presente 

permite que instauremos uma obrigação de uma ação, pois a probabilidade que a ação 

desejada se realize é maior. Por sua vez, o futuro do pretérito atribui à proposição um caráter 

menos assertivo ou mais hipotético e não se mostrou favorável ao uso da forma ter no ato da 

instauração da obrigação. Analisemos os exemplos que seguem. 

 

(63) ... daquelas pessoas que vão passar a ter um nova... um novo esTIlo de plantio... 

né? que é essa irrigação... tem o treinamento com os parceleiros aí se forma cooperativas... pra 

poder e e e eh:: tem que haver também uma garantia do escoamento daquela produção... (...) 

(DID – 41) 

(64) ..."quando o homem realmente entender o universo... a explica/ a explicação 

será tão simples... que qualquer criança qualquer analfabeto vai entender" aí essa eu acredito 

que é a explicação verdadeira... isso eu /tô com ele e não abro... enQUANto a explicação for 

comPLExa... e pertencer a uma meia dúzia de privilegiAdos... eu ainda considero arranjo... 

tapa-buraco... solução tamPÃO ela /tá /í pra (  )... porque no dia que for uma solução 

definitiva ela terá que ser... entendida facilmente por qualquer pessoa... (EF – 53) 

 

No exemplo (63), o auxiliar modal encontra-se no presente, no entanto a obrigação é 

instaurada para um momento posterior ao momento da fala, desse modo, parece plausível 

admitir que a forma ter que, nesse caso, indica que o momento do evento é posterior ao 

momento da instauração da obrigação. Assim, podemos compará-lo ao exemplo (64), em que 

o auxiliar modal reforça o traço de futuridade do valor deôntico obrigação. Contudo, por ser o 

presente um tempo de caráter factual, a probabilidade de o evento ocorrer é maior. Passemos 

agora análise dos exemplos (65) e (66). 

 

(65) -  ... fiz o primeiro vestibular que eu fiz foi pra Psicologia na UFC... aí não 

passei... e en::carei a realidade que... eu teria que estudar MUIto... teria que ficar fazendo 

curSInho... pra poder passar em Psicologia na UFC porque realmente é concorrido né?... (DID  

- 06) 
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(66) ...e a perfeição... então Essa poesia... tinha que ter uma estética... TAMBÉM 

perfeita e também... precisa... eles num:: fazem isso aqui a precisão e a perfeiÇÃO?... o mal 

deles foi esse... o mal da poesia realista foi esse... eles tinham... eles iam buscar... eh:: a 

precisão então eles tinham duas coisas pra apresentar... na poesia... eles iam buscar... a 

realidade... (EF – 27) 

 

Em (65), temos uma obrigação que poderia ter sido realizada num momento anterior 

ao momento da fala, mas posterior ao momento da instauração da obrigação. Assim, a ação 

desejada poderia ter sido realizada, mas não foi. Em (66), vemos novamente uma obrigação 

que deveria ter sido realizada num momento anterior ao momento da fala e parece-nos que 

posterior ao momento da instauração do valor deôntico em apreciação, ou seja, o pretérito 

imperfeito assume a função do futuro do pretérito. Acreditamos que o pretérito imperfeito do 

indicativo seja usado quando há a intenção de atenuar a obrigação instaurada. Quanto à 

aplicação da regra, este não a favoreceu. 

 

6.2.4. Força Ilocucionária 

 

Conforme vimos no capítulo anterior, há marcas linguísticas que podem atenuar ou 

asseverar a força ilocucionária do enunciado modalizado deonticamente. Criamos, assim, uma 

escala na tentativa de medir essa força. Os elementos que tomamos como parâmetros para 

caracterizar o grau de cada força são: o uso da segunda pessoa específica como alvo; emprego 

do tempo presente ou futuro do presente; marcadores discursivos que reforçam a expressão de 

obrigação ou repetição do meio do linguístico de expressão da obrigação. Desse modo, a 

força 1 corresponde à presença de todos esses itens,  a força 2 corresponde à presença de dois, 

a força 3 corresponde à presença de 1 item e a força 4 corresponde à ausência de todos esses 

itens que reforçam o ato ilocucionário. Essa variável foi a quarta escolhida pelo GOLDVARB 

como significativa para aplicação da regra, mas, dentre as demais escolhidas, essa é a que 

menos exerce influência sobre a variante em questão.   
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Como ocorreu com a variável analisada anteriormente, houve  KnockOut, ou seja, um 

fator desse grupo apresentou frequência zero para a aplicação da regra. Assim, para que fosse 

possível o cálculo do peso relativo, decidimos pela amalgamação de fatores. Desse modo, a 

Força 1, fator que sofreu KnockOut, foi amalgamado com a Força 2, pois as duas apresentam 

mais de um elemento asseverador da expressão de obrigação. Passemos à análise da tabela 

que apresenta os resultados para esse grupo de fatores. 

Tabela 05: Atuação do grupo Força Ilocucionária no uso da forma ter que/de para a expressão de 

obrigação em oposição às formas dever e precisar. 
FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

Força 4 60/83 72,3% 0,867 

Força 2 + Força 1 18/21 85,7% 0,442 

Força 3 170/218 78% 0,334 

 

A partir da análise da tabela, vemos que a Força 4 apresenta peso relativo 0,867, 

sendo o único fator que favorece o uso da variante ter, ou seja, a frequência do ter é mais 

recorrente quando as marcas linguísticas que constituem a força em apreciação não estão 

presentes. Analisemos os exemplos (67), (68) e (69) para entendermos os resultados. 

 

(67) ...pra cálculo... eu fiz mas Engenharia Elétrica meu irmão é engenheiro 

agrônomo formado pela... pela Federal (e sabe com/é mãe (...)  né? ela "ah você num passou 

na Federal... você também tem que fazer e passar na Federal"eu disse "/tá mamãe eu vou fazer 

e vou passar... mas aí pronto eu acabo minha responsabilidade com a senhora depois que eu 

passar" ((risos)) ((risos)) (D2 – 47) 

(68)... agora no no que se refere à Prefeitura VARIa muito por isso que eu digo varia 

muito de governo pra governo TEM governo que num tem NAda... que você tem que fazer 

cota pra... na matrícula pedir paPEL... de pedir giz de comprar giz de comprar álcool...(E HÁ 

OU/...Outros (D2-07) 

(69)...tem aquela parte mais radical e a parte mais...compreensiva da história 

né?...então LOgicamente...teria que voTAR...NÓS...da classe média...numa pessoa que tivesse 

mais confiança a maneira dele FALAR de... conduzir o processo...de elei/ de sucessório né? 
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que ele era candidato foi eleito...então isso aí (foi... imPORtante...induziu muito ao candidato 

ao ...  (D2- 45) 

 

Em (67), o exemplo corresponde à força 2 + força 1, pois temos a presença de dois 

elementos que consideramos como marcas linguísticas que  contribuem para a asseveração da 

força ilocucinonária: o você específico
61

 e o presente. Contudo, diante da análise da tabela, 

esse contexto não favorece o uso do ter que/de no ato da instauração de uma obrigação. Em 

(68), há o que caracterizamos como força 3, ou seja, apenas a presença de um dos elementos 

de asseveração, o presente que instaura uma obrigação para um momento posterior ao 

momento da fala, aumentando a probabilidade de o  evento ocorrer , pois permite o agir sobre 

o futuro. Por fim, em (69), verifica-se um exemplo típico da força 4, não temos a presença das 

marcas de asseveração. Diante dos dados apresentados, verifica-se que o uso do ter que/de por 

ocasião da expressão de obrigação, em um contexto em que se observa as forças por nós 

caracterizadas, é uma variante que possui a intenção de atenuar o valor deôntico instaurado. 

Passemos agora à análise dos grupos de fatores que não foram selecionados pelo GoldVarb, 

mas que merecem uma análise qualitativa. 

 

6.2.5. Tipo de Fonte Deôntica
62

 

 

Como vimos no capítulo IV, a obrigação pode ser instaurada por um indivíduo ou por 

uma instituição. A instauração da obrigação parte de princípios morais, legais ou necessidades 

físicas. Desse modo, esse valor deôntico está mais ligado à cultura, crenças institucionalizadas 

e às normas de conduta do que à linguagem. Elegemos como possíveis fontes da obrigação as 

pessoas do discurso. A 1ª pessoa do singular (quando a fonte pode ou não se incluir no alvo), a 
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 Consideraremos você como específico quando este designar um único indivíduo, o indivíduo com quem se 

fala. 
62

  Dos quatro grupos de fatores descartados pelo GoldVarb, o  tipo de fonte foi o terceiro. 
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1ª pessoa do plural + 1ª pessoa do plural grupo definido
63

 (quando esta se inclui no alvo) e a 3ª 

pessoa do singular + 3ª pessoa do plural (quando se trata de um discurso reportado)
64

.  

Essa variável não foi selecionada pelo GoldVarb, desse modo, a tabela que iremos 

analisar a seguir não apresenta peso relativo, apenas porcentagem. 

Tabela 06: Atuação do grupo tipo de fonte deôntica no uso do ter que/de para a expressão de 

obrigação em oposição às formas dever e precisar. 
FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

3ª Pessoa do Singular +  

3ª Pessoa do Plural 

15/19 78,9% 

1ª Pessoa do Singular 201/257 78,2% 

1ª Pessoa do Plural 

(Genérica) + 1ª Pessoa do 

Plural (Grupo Definido) 

32/46 69,6% 

 

Em termos percentuais, pode-se inferir que não há variação do tipo de fonte deôntica 

quando a obrigação é instaurada por meio do auxiliar modal ter. E a inclusão e não inclusão da 

fonte deôntica no alvo nem sempre se constitui como uma estratégia de atenuação do valor 

deôntico. Analisemos os exemplos que seguem. 

 

(70) ... pra ver se o negócio lá escritório melhorava... assim... se eles mudavam de 

cabe::ça ou se o escritório melhorava ia pra frente que o negócio era o escritório e meu 

negócio era dizer que o escritório tem que ir pra FRENte num sei o quê... aquela coisa de 

vestir a camisa... idiotamente ((falourindo))  (D2 – 02) 

 (71) ... mas na cadeira de Estatística... eu não agüento aquelas garotas... eu juro que 

eu num agüento... CONVERsam mas conversa e eu que  tenho que prestar MUIta atenção em 

Estatística... né?... SENto na primeira cadeira fico olhando a professora... e as menina (uhi 

uih) conversando atrás... meu Deus ((ruído))... é uma chatice sinceramente elas são assim 

MUIto.../tão ainda naquela fase que entraram ali mais... talvez num saiba bem porQUE... 

né?... acha bonito Psicologia (o curso né? (DID  - 06) 
                                                           
63

 O fator 1ª pessoa do plural grupo definido e 3ª pessoa do plural não apresentam frequência durante as rodadas 

no GoldVarb, ou seja, ocorreu KnockOut, desse modo, amalgamos os fatores levando em conta a posição das 

pessoas no discurso: 1ª pessoa do plural + 1ª pessoa do plural grupo definido e 3ª pessoa do singular + 3ª 

pessoa do plural. 
64

 De acordo com Fiorin (1996, p. 91), “o eu pode ser empregado no lugar de uma forma determinada de terceira 

pessoa. Isso ocorre quando se pretende narrar indiretamente algo a respeito de uma pessoa. A primeira torna-se 

uma terceira fictiva.” 
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(72) ... agricultável útil... então você eles eh nesses projeto/ de irrigação... se cria uma 

infra-estrutura... quê que se faz?... Uma uma barragem /que você sabe que o nosso problema é 

de água então nós temos que ter armazenamento... certo?... então se FAZ... ah esse i/ i/ 

inicialmente nós estamos esse do DNOS por exemplo Jaguaribe-Apodi... ele ia usar 

inicialmente a água do Orós... água do Orós ia ter capacidade pa/ irrigar cinco mil 

hectares...(...) (DID – 41) 

(73) ... era TRADICIONAL a gente:: se reunia um grupo na na::: em ((telefone 

toca))...na caÇAda ficava conversando até:::... onze HOra né? da noite né?...porque às vez o 

pai diz ((telefone toca)) "oh onze hora tem que /tar em casa né?"...a gente...idade...BAIxa aí a 

gente tinha...chegar em casa onze hora dez hora mas era perto de casa aquele grupo...(D2 - 

45) 

  

Em (70) e (71), o falante (1ª pessoa do singular) é a fonte da obrigação, contudo, no 

segundo exemplo (71), o falante instaura uma obrigação sobre si mesmo, o que nos leva a 

constatar que, em corpus de fala, é comum o enunciador incluir-se no alvo, pois geralmente 

os falantes relatam fatos vivenciados por eles, ou seja, em (71), a obrigação é embasada na  

necessidade  que o enunciador tem de  estar atento às aulas de Estatística e não há intenção de 

atenuar a obrigação. Em (72), a forma nós faz referência a uma coletividade e a fonte também 

se inclui no alvo. Nesse caso, a execução da ação desejada é dividida entre quem instaura e 

sobre quem é instaurado o valor deôntico, produzindo um efeito de atenuação da obrigação.  

Em (73), o falante reproduz o discurso de uma terceira pessoa, desse modo, não é o falante 

quem instaura o valor deôntico em apreciação, ele apenas o reproduz. 

 

6.2.6. Tipo de Alvo Deôntico
65

 

 

A obrigação instaurada por uma fonte implica a existência de um alvo, isto é, sobre 

quem recai o valor deôntico em questão. Como já informamos anteriormente, escolhemos as 

pessoas do discurso como fonte por trabalharmos com um corpus de interação. Um fator 
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 O tipo de alvo foi o segundo grupo de fatores descartado pelo GoldVarb dentre os quatro. 
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desse grupo não apresentou frequência, ou seja, ocorreu o que o programa denomina de 

KnockOut, desse modo, optamos pela  amalgamação de fatores. Levando em conta a posição 

das pessoas no discurso, amalgamamos a 1ª pessoa do plural (grupo definido, eu + tu; eu + 

ele; eu + vocês; eu + eles), fator que não apresentou frequência, e a 1ª pessoa do plural 

(genérica). Ao final da rodada no GoldVarb, esse grupo de fatores não se mostrou 

significativo. Na tabela a seguir, apresentaremos somente os resultados percentuais. 

Tabela 07: Atuação do grupo tipo de alvo deôntico no uso do ter que/de para a expressão de obrigação em 

oposição às formas dever e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

1ª Pessoa do singular 43/47 91,5% 

2ª pessoa do Singular 

Genérica 

49/57 86% 

3ª Pessoa do Singular  104/137 75,9% 

1ª Pessoa do Plural 

(Genérica) + 1ª Pessoa do 

Plural (Grupo Definido) 

37/51 72,5% 

2ª Pessoa do Singular 

Específica 

5/10 50% 

3ª Pessoa do Plural  10/20 50% 

 

Como vimos na seção anterior, a escolha da 1ª pessoa como alvo, que corresponde a 

91,5%, implica alta produtividade de dados em que o falante instaura sobre si mesmo uma 

obrigação. O exemplo, a seguir, ilustra a nossa asseveração. 

 

(74) ...então o autismo é uma característica e se é uma característica eu tenho que 

trabalhar DESde... o a a equipe interdisciplinar e MULtidisciplinar eu tenho que trabalhar 

junto com um pediatra junto com um neurologista junto com um psiquiatra junto com um 

terapeuta ocupacional enfim junto com TOdos os demais profissionais que enGLObam o 

autismo inclusive o pedagogo ou então o educador... (D2 – 21) 

 

Em (74), o falante, a partir da sua experiência profissional, reconhece a necessidade 

de se trabalhar em conjunto com outros profissionais no tratamento do autismo. Mais uma 

vez, temos o relato do cotidiano do falante embasando a obrigação. Os dados em que a fonte 

se inclui no alvo correspondem a 72,5%. Quanto às demais fontes, a 2ª pessoa do singular 
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genérica representa 86% dos dados, por outro lado, a 2ª pessoa do singular específica 

corresponde a 50% dos dados, assim como a 3ª pessoa do plural. Em relação à 3ª pessoa do 

singular, dos 137 dados da forma ter versus dever e precisar, 104 escolhem essa pessoa do 

discurso como alvo.   Os exemplos, que seguem, ilustram os fatores apresentados na tabela. 

(75) ...você tem... tem que fazer um contrato com o dentista... caso dê errado você 

tem um contrato /tá entendendo?... existe um negócio tudo bem... burocrático... é um contrato 

dê errado se... fraturar... /tá entendendo?... porque é mu/ é perigoso... quem usa soluções 

muito fortes... (DID – 31) 

 

Em (75), a obrigação é instaurada sobre a  2ª pessoa do singular, contudo, não se 

trata necessariamente do interlocutor, pois o pronome você foi usado de forma genérica. Essa 

escolha ocorre, provavelmente, porque a fonte impõe a um agente a execução da ação 

desejada não apenas sobre um falante. Observemos o exemplo que segue. 

 

(76)...deveria falar você tem preguiça de falar... então você teRIA você 

(TERIA...QUE...ter mais expressão (D2 –  39) 

 

Em (76), podemos caracterizar o pronome você como específico pelo fato desse 

trecho fazer parte de um diálogo entre dois informantes (DID), logo, a fonte especifica seu 

alvo, a pessoa com que se fala. Mas a obrigação instaurada trata-se de uma ação que deveria 

ter sido realizada no passado. 

(77) ... e Ele... começou a a a:: a querer explorar a terra sem ter condição primeiro... 

PRA... ter aquela criação de bode de cabra ele tinha que ter cercas especializada/ cercas bem 

fechada/... que ele num tinha dinheiro para fazer e não tinha  crédito no Banco do BRAsil... 

(DID – 41) 
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Na ocorrência (77), a obrigação é instaurada sobre a 3ª pessoa do singular, a pessoa 

de quem se fala. A alta produtividade deste alvo deve-se ao fato de que essa escolha implica 

baixo comprometimento do falante. Assim, a opção pelo alvo não é aleatória, está relacionada 

com o grau de comprometimento do enunciador, o uso da 3ª pessoa indica o grau máximo de 

descomprometimento e a inclusão da fonte no alvo revela grau máximo de comprometimento. 

Vejamos os exemplos que seguem. 

 

(78)  ... no Brasil nós tínhamos que coMER... por exemplo no Nordeste... o  PÃO do 

Nordeste tinha que ser de milho... por que que a gente vai é obrigado a comer a pão de trigo 

no Nordeste?... pão de milho é tão gostoso quanto pão o pão de trigo... inclusive aquela Pão e 

Companhia faz pão de milho... você jura como é pão de trigo... mas não tem que comer de 

trigo... entendeu?... (...)(DID – Inq. 41, mulher 54 anos) 

(79) ...e  fizemos o proje::to... tudo o escoamento da produÇÃO mercado beleza 

né?... quando foi depois... quando a produção do maracujá... eles fizeram tudo direitinho 

como o orientador... mandou... o inspecionista da ANCAR vivia lá... o Banco do Nordeste o 

Banco do Brasil todo mundo trabalhando e tudo teve uma super safra de maracujá... pra 

quem?... pra vender pra quem o maracujá?... não houve mercado de maracujá... e eles tinham 

que pagar... a primeira parcela do projeto... porque eles num é dado... é financiado... né? era 

pelo Banco do Brasil.. (...)(DID – 41) 

 

Em (78), a fonte inclui-se no alvo revelando um alto grau de comprometimento. Mas, 

nesse caso, a ação desejada deverá ser executada por um eu coletivo, conforme Fiorin (1996). 

Desse modo, consideraremos como grau máximo de comprometimento casos em que a fonte 

instaura sobre si mesmo a obrigação. Em (79), o alvo deôntico é a 3ª pessoa do plural, como 

já fora mencionado, esse tipo de alvo revela o menor nível de comprometimento da fonte com 

a obrigação instaurada.  
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6.2.7. Tipo de Inquérito
66

 

 

Essa variável não foi escolhida pelo programa estatístico como relevante para 

aplicação da regra. Contudo, é importante analisá-la em termos percentuais, pois se trata da 

forma como é constituído o corpus em apreciação. Verifiquemos a tabela que apresenta a 

porcentagem de uso de ter em tipo de inquérito. 

Tabela 08: Atuação do grupo tipo de inquérito no uso do ter que/de para a expressão de obrigação em 

oposição às formas dever e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

DID 141/176 80,1% 

D2 61/82 74,4% 

EF 46/64 71,9% 

  

A partir das porcentagens apresentadas, a nossa hipótese de que as Elocuções 

Formais, por serem transcrições de aulas, contexto propício para instauração da obrigação, 

apresentariam um número maior de dados, não se confirmou. Nos três tipos de inquéritos, a 

expressão de obrigação com ter é bastante produtiva. As ocorrências abaixo, pertencentes às 

EFs, ilustram o que asseveramos. 

 

 (80) DÁ pra visualizar isso aí pessoal?... DEPOIS que eu eu eu PAsso pelo ponto 

crítico AÍ sim... na medida que eu vou aumenTANdo o meu isolamento... aí ele vai... 

aumentando a minha resistência... térmica total e aí eu vou começar... a baixar a minha 

transferência de calor... /tá claro isso aí?... pelo meno/ matematicamente... alguma dúvida?... 

então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração... VÃO existir CAsos... e 

isso... é é::... é mais cômodo quando a gente /tá trabalhando com tubulações... tubulações 

GRANdes... /tá?... em que o nosso RAIo da tubulação SÓ o próprio RAIo da tubulação... já 

suPEra o raio crítico... (EF –  54). 

(81) ... claro... tem que dar... se num der... OU aqui:: ou lá /tá errado... /tá?... fica 

como sugestão pra vocês fazerem... quem tiver interesse só vai... queimar::... os neurônio/ um 
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  Dos quatro grupos de fatores descartados pelo GoldVarb, o tipo de inquérito foi o primeiro. 
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pouco... se liVRAR... de de (integrar)... eu acho que... todo mundo aqui já /tá... CAliçado de 

fazer já passou pelos cálculo/ da vida... mas pode... eh:: desenferrujar... e naturalmente... o 

resultado da taxa de... de:: transferência de calor vai ter que dar iGUAL... se a taxa de 

transferência de calor vai dar igual a minha resistência térmica também vai dar igual... certo 

F.?... (EF – 54) 

 

Em (80), o professor inclui-se no alvo da obrigação instaurada. E divide com os 

alunos a responsabilidade de levar em consideração alguns casos ao se calcular uma 

transferência de calor.  Em (81), a obrigação recai sobre a 3ª pessoa do discurso. Assim, em 

ambos os casos, o falante ou professor busca atenuar o valor deôntico imposto. Parece-nos 

que a fonte não se sente à vontade para instaurar a obrigação de modo direto e, por isso, o faz 

a partir de marcas linguísticas que suavizam a força do ato. Este resultado mostra-se 

semelhante aos resultados da pesquisa realizada com o mesmo corpus por Nogueira (2007).  

 

6.2.8. Sexo 
67

 

 

Esse grupo de fatores foi estabelecido, pois, segundo Labov (2008), as mulheres são 

mais sensíveis à norma. Paiva (2004, p. 34) compartilha com a ideia de Labov quando expõe 

que “as diferenças mais evidentes entre a fala de homens e mulheres se situam no plano 

lexical.” Desse modo, não podemos ignorar que a variação de formas está associada ao gênero 

do falante. Contudo, essa variável não se mostrou significativa para aplicação da regra, desse 

modo, faremos uma análise por meio das porcentagens apresentadas na tabela 09. 

 

Tabela 09: Atuação do grupo sexo no uso do ter que/de para a expressão de obrigação em oposição às 

formas dever e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

Feminino 122/155 79% 

Masculino 126/167 65% 
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  O grupo de fatores sexo foi o quarto a ser descartado pelo GoldVarb dentre os quatro. 
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 Como vimos no início desse capítulo, a forma ter de + infinitivo apareceu somente em 

duas ocorrências, prevalecendo o uso da forma ter que + infinitivo, que pode ser considerada 

a forma inovadora. Desse modo, a nossa hipótese de que as mulheres são mais sensíveis à 

norma não foi confirmada, pois de 155 dados envolvendo a expressão da obrigação, o ter/que 

ocorre em 122, o que corresponde a 79% das ocorrências. Por outro lado, a porcentagem do 

uso do ter/que entre os homens é menor, corresponde a 65% dos dados. Passemos agora a 

análise da segunda forma em questão. 

 

6.3. A forma dever como aplicação da regra 

 

 O dever ocupa a segunda posição na preferência das fontes deônticas para expressar 

obrigação, ou seja, foi a segunda forma mais frequente, pois corresponde  a 15% das 

ocorrências. Apesar de apresentar um número pequeno de dados em relação ao ter, o auxiliar 

modal dever apresentou excelentes resultados qualitativos, pois de oito grupos de fatores, 

cinco foram selecionados pelo GoldVarb:  

 Faixa Etária; 

 Tipo de Alvo Deôntico;  

 Tempo; 

 Força Ilocucionária;   

 Tipo de Obrigação.   

 Inicialmente, faremos a análise desses grupos de fatores, em seguida, analisaremos os 

grupos que não foram selecionados pelo programa estatístico, pois, como já mencionamos, 

permitem-nos uma análise percentual da expressão de obrigação na fala de Fortaleza/CE. 

 

 

 

 



79 

 

6.3.1. Faixa Etária 

  

Esse grupo de fatores foi o primeiro a ser escolhido como relevante para a aplicação 

da regra. Essa variável torna-se importante, pois nos permite verificar se a escolha da forma 

varia de acordo com a faixa etária e se o uso da forma considerada inovadora corresponde 

com a faixa etária mais jovem. Analisemos os resultados na tabela 10. 

 

Tabela 10: Atuação do grupo faixa etária no uso da forma dever para a expressão de obrigação em 

oposição às formas ter que/de e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

Acima de 50 

anos 

35/155 22,6% 0.623 

20 a 30 anos 13/167 7,8% 0.386 

 

O resultado confirma nossa hipótese e corrobora a análise feita para a forma ter: a 

faixa etária que corresponde ao grupo acima de 50 anos apresentou peso relativo 0.623, fato 

que favorece o uso da forma dever. Por outro lado, a faixa etária mais jovem apresentou um 

peso relativo abaixo de 0.50, desfavorecendo o uso da forma em questão, pois o ter que, 

considerada a forma mais inovadora, impera entre os falantes dessa faixa etária. 

 

6.3.2. Tipo de Alvo Deôntico 

 

Essa variável foi selecionada como relevante apenas para esta forma. E foi a primeira 

a ser selecionada dentre as variáveis linguísticas. Como já mencionamos, a instauração do 

valor deôntico obrigação recai sobre um indivíduo ou uma instituição. Em nossa pesquisa, 

elegemos as pessoas do discurso como alvo dessa obrigação. Durante a rodada, foi preciso 

amalgamar fatores, procedendo da mesma maneira como fizemos para a rodada com o ter. 

Analisemos os resultados para este grupo de fatores. 
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Tabela 11: Atuação do grupo tipo de alvo no uso da forma dever para a expressão de obrigação em 

oposição às formas ter que/de e precisar.. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

3ª pessoa do 

plural 

9/20 45% 0,709 

2ª pessoa do 

singular 

(específica) 

4/10 40% 0.688 

3ª pessoa do 

singular 

25/137 18,2% 0.631 

2ª pessoa do 

singular 

(genérica) 

5/57 8,8% 0.499 

1ª Pessoa do 

Plural 

(Genérica) + 1ª 

Pessoa do 

Plural (Grupo 

Definido) 

3/51 5,9% 0.287 

1ª pessoa do 

singular 

2/47 4,3% 0.246 

  

Os resultados nos mostram que a inclusão da fonte no alvo não favorece o uso do 

dever, pois os fatores que se encaixam na primeira pessoa do discurso, contexto em que pode 

ocorrer essa inclusão, apresentaram peso relativo inferior  a 0.50. O mesmo resultado pode ser 

aplicado à 2ª pessoa do singular (genérica). Em termos percentuais, esse resultado é coerente 

com a análise feita na seção anterior, pois esses fatores apresentaram uma alta porcentagem 

no uso da forma ter. Quanto à 2ª pessoa do singular específica e a 3ª pessoa do discurso, elas 

obtiveram peso relativo acima de 0.50, o que evidencia que esses fatores favorecem o uso da 

forma em questão. Os trechos que seguem ilustram esses resultados. 

 

(82) atualizar /tá certo... já mudou tudo já virou tudo o que tinha ali /tá certo?... tanto 

que eu /tô com o primeiro capítulo NOvo... ele começa logo aos quinze minutos só ele 

reatualizando o os ano/ Inf. Inf.  - (...)anterior/... ele já velhinho do jeito que ele /tá agora... 

né? magrinho certo?... AGORA... VOCÊ devia procurar séries atualizadas até noventa e 

quatro noventa e cinco como De Astronome... DE Astronome é uma série de seis fitas de uma 

hora... feita pela CASSET em Los Angeles... né?...  (EF –  53) 
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(83) agora tem gente que escreve e fala erradamente TROca não que seja 

erradamente troca o p pelo b então isso aí a gente já tem que ter... /tá? a professora ela já 

deve... /tar ciente do que do que:: DEve verificar em sala de aula... certo? se aquela criança se 

ela (    ) se aquela criança que fala errado /TÁ escrevendo errado também... certo? (DID – 21) 

(84) então o Brasil ainda num TEM... num tem::: num num num podemo dizer que... 

que no Brasil o brasileiro tem exercício de democracia num existe... por isso esses ROUbos 

horríveis... a partir dos legisladores... que deveriam ser aqueles que mais::... deveriam 

defender a democracia... é:: uma é uma verdadeira é é mesmo um... uma coisa paradoxal uma 

coisa... abSURda a gente dizer que os legisladores do Brasil são os maiores ladrões do 

Brasil...  (...) (D2 – 39) 

 

No trecho (82), o alvo é a 2ª pessoa do singular específica; em (83) e (84), o alvo é a 

terceira pessoa do discurso. Em nenhuma das ocorrências acima é possível a inclusão da fonte 

no alvo, ou seja, quando o instaurador da obrigação possui a intenção de se igualar à fonte, ele 

o faz por meio da forma mais inovadora e/ou menos formal, no caso, o ter que.  

 

(85) ...e a partir do momento que ela detectar esse caso que a criança fala errado e 

escreve errado... certo? ou então escreve eRRAdo... e fala certo... isso aí também já é um caso 

a se pensar a gen/ ela tem que::... contactar imediatamente com o profissional que esteja 

dentro daquela escola ou o psicólogo ou o terapeuta ocupacional em algumas ((latido de cão)) 

escolas aqui em Fortaleza já se encontra terapeutas ocupacionais também trabalhando dentro 

desse ramo... /tá mas:: geralmente é o psicólogo mais comum é o psicólogo então você deve 

levar o caso ao psicólogo...  (DID – 21) 

(86) ...e em termo de irrigação... os GRANdes projetos... n::/ na na na América do 

NORte é:: realmente... fabulosos... mas nós temo/... ((falou rindo)) tudo... nós temos... 

capacidade... nós temos coragem... e nós temos... que eu repito... é:: o povo... que precisamos 

é... fazer com que esse povo se eduque... melhor... e que tenha... por parte... dos::... 

executivos... governadores político/... uma melhor atenção pra essa parte...  ( DID  - 37) 
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(87) ...ele (disse) "não minha senhora a senhora me desculpe mas o nome dessa 

borracha é garrote"... "não GOSto de brincadeira não... eu deveria eh:: eh:: eh ter chamado a 

dona C. dona C. é que devia me dar que não tem essas brincadeiras não"..."mas eu não /tô 

com brincadeira minha senhora o nome de/ é garrote realmente"... mas acontecia... muito mais 

interessantes... do que essa... eram outra ô ô eram bilhetes... eh uma ingenuidade incrível... 

(DID – 23) 

 

Em (85), o alvo é 2ª pessoa do singular genérica, ou seja, o falante não se refere, 

especificamente, à pessoa com quem se fala. Em (86), a fonte divide com os demais alvos a 

obrigação. Em (87), a responsabilidade da ação desejada é da própria fonte instauradora da 

obrigação. Esses contextos não favorecem a variante dever. 

 

6.3.3. Tempo 

 

Como já mencionamos antes, a não-factualidade é uma característica da Modalidade 

Deôntica. Segundo Heine (1995), a ação desejada ocorre em um tempo futuro em relação ao 

tempo de referência. E, apesar do caráter não-factual, há probabilidade dessa ação se realizar. 

Assim, fica claro que não podemos tratar da obrigação, valor pertecente à modalidade 

deôntica, sem a relacionarmos com a categoria tempo. Esse foi o terceiro grupo escolhido 

como relevante para a aplicação da regra pelo GoldVarb, e o segundo a ser escolhido dentre 

as variáveis linguísticas. Durante a rodada, foi preciso amalgamar alguns fatores, exatamente 

como fizemos para a rodada com ter como aplicação da regra. 

Tabela 12: Atuação do grupo tempo no uso da forma dever para a expressão de obrigação em oposição às 

formas ter que/de e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

Futuro do Pretérito 

do indicativo  + 

Imperfeito do 

Subjuntivo 

11/22 50% 0.956 

Pretérito Imperfeito  

do indicativo+ 

Pretérito Perfeito do 

14/70 20% 0.839 



83 

 

indicativo 

Futuro do Presente do 

Indicativo 

1/3 33,3% 0.430 

Presente do Indicativo 22/205 9,7% 0,309 

 

Conforme observamos na tabela, os tempos que favorecem a forma ter desfavorecem a 

forma dever, isto é, o presente e o futuro do presente apresentaram peso relativo inferior a 0.50. 

Por sua vez, o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito, que são considerados atenuadores da 

obrigação instaurada, favorecem a escolha da forma em apreciação (dever) e desfavorecem a 

forma analisada anteriormente (ter que/de). Desse modo, mais uma vez os resultados mostram 

equilíbrio entre as forças que condicionam as variantes: fatores que favorecem o uso de ter 

desfavorecem o uso de dever e vice-versa. O exemplo (88) extraído do corpus ilustra esses 

resultados. 

 

(88) ... é:: uma é uma verdadeira é é mesmo um... uma coisa paradoxal uma coisa... 

abSURda a gente dizer que os legisladores do Brasil são os maiores ladrões do Brasil... por 

QUÊ?... porque Eles... é que::... eles... pelo menos... deveriam SER... os comé que eu chamo 

dizer... os DEFENSOres da democracia porque eles se ex/ eles exerCItam... a democracia... 

eles FAlam  pelo povo... e o que é que acontece?... eles num fazem... num fazem nada pelo 

povo porque fazendo pelo povo ele está fazendo pelo Brasil... (D2 – 39) 

 

Em (88), o verbo apresenta-se no futuro do pretérito, o que implica que a obrigação 

não foi realizada num momento anterior ao momento da fala, mas continua sendo futura em 

relação ao momento da instauração desse valor deôntico. Contudo, quando tratamos de 

atitudes futuras em relação ao passado, estamos diante de um descumprimento de um dever, 

isto é, só podemos agir sobre o futuro tendo como referência o presente. Nesse contexto, de 

atenuação da obrigação por meio do fator tempo, o dever é a forma mais favorecida. 
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6.3.4. Força Ilocucionária 

 

Esse grupo de fator foi o quarto selecionado pelo programa estatístico como 

significativo para a aplicação da regra. Assim como na rodada em que a forma ter era a 

aplicação, houve KnockOut. Como os grupos de fatores que não apresentaram frequência 

foram os mesmos da forma anterior, realizamos o mesmo processo de amalgamação. 

Analisemos a tabela 13 que apresenta os resultados para esse grupo de fatores. 

Tabela 13: Atuação do grupo força ilocucionária no uso da forma dever para a expressão de obrigação em 

oposição às formas ter que/de e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

Força 3 29/218 13,3% 0.653 

Força 2 + Força 1 1/20 4,8% 0.356 

Força 4 18/83 21,7% 0.180 

 

A partir da análise da tabela, vemos que a Força 3 (F3) apresenta peso relativo 

0,653, sendo o único fator que favorece o uso da variante dever, ou seja, a frequência do dever 

é mais recorrente quando um dos elementos que elegemos como marcas linguísticas da  força 

ilocucionária está presente. O trecho que segue ilustra o que asseveramos.  

 

(89) ...escolas aqui em Fortaleza já se encontra terapeutas ocupacionais também 

trabalhando dentro desse ramo... /tá mas:: geralmente é o psicólogo mais comum é o 

psicólogo então você deve levar o caso ao psicólogo... CASO o psicólogo não resolva nada e 

se você já tem o conhecimento do terapeuta ocupacional você indica o terapeuta 

ocupacional... /tá (DID – 21) 

 

No trecho (89), há o emprego do presente como marca de asseveração da força 

ilocucionária, pois este tempo implica maior probabilidade da ação desejada ocorrer. 
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6.3.5. Tipo de Obrigação 

Essa variável foi a quinta escolhida pelo GoldVarb como significativa para a 

aplicação da regra. Analisemos a tabela que aponta os resultados para esse grupo de fatores. 

 

Tabela 14: Atuação do grupo tipo de obrigação no uso da forma dever para a expressão de obrigação em 

oposição às formas ter que/de e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

Interna 28/125 22,4% 0.655 

Externa 20/197 10,2% 0.400 

 

A força interna apresenta peso relativo superior a 0.50, isso implica que este fator 

favorece a frequência do dever, assim, esse resultado corrobora a análise do mesmo grupo de 

fator tendo por aplicação a variante ter, isto é, quando a obrigação é embasada na necessidade 

de ordem material, o falante tende a usar a forma ter. Quando a obrigação sustenta-se em 

valores morais, o falante prefere o dever. O exemplo a seguir ilustra o resultado apresentado. 

 

(90) ...e a escovação também ela deve ser... feita... exatamente... tentando pegar a 

parte interna da gengiva... portanto você tem que posicionar a escova quarenta e cinco graus... 

p/ ela enTRAR nessa gengiva livre aqui... pa/ evitar o TÁRtaro... pa/ evitar a PLA::ca e o 

acúmu/ e:: a formação de tártaro  (DID – 31) 

 

Em (90), estamos diante de uma obrigação externa, embasada na necessidade física, 

de natureza material.  Segundo Almeida (1980), a perífrase corresponde à locução é 

necessário que a escovação seja realizada de modo correto para evitar o tártaro. Prossigamos 

com a análise dos grupos de fatores que não mostraram relevância para a aplicação da regra. 
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6.3.6. Tipo de Fonte Deôntica
68

 

 

Como já mencionamos, toda obrigação instaurada procede de uma fonte. Analisemos 

a tabela que aponta a porcentagem da atuação desse grupo de fatores
69

 no uso da variante 

dever versus as demais. 

 

Tabela 15: Atuação do grupo tipo de fonte deôntica no uso do dever para a expressão de obrigação em 

oposição às formas ter que/de e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

1ª Pessoa do Singular 41/257 16% 

3ª Pessoa do Singular + 

 3ª Pessoa do Plural 

3/19 15,8% 

1ª Pessoa do Plural 

(Genérica) + 1ª Pessoa do 

Plural (Grupo Definido) 

4/46 8,7% 

  

Realizando uma análise a partir do número de dados apresentados, vemos que, do 

total de 257 dados que possuem como fonte a 1ª pessoa do singular, 41 ocorrem com o dever 

(versus ter e precisar), o que corresponde a 16% dos dados. Do total de 46 ocorrências que 

possuem como fonte a 1ª pessoa do plural (genérica) + 1ª pessoa do plural grupo definido, 4 

são do dever, o que corresponde a 8,7% dos dados. Em termos percentuais, a 3ª pessoa do 

singular + 3ª pessoa do plural obtiveram uma porcentagem muito próxima à porcentagem 

alcançada pelo fator 1ª pessoa do singular. Assim como na análise do uso da forma ter, o 

grupo fonte da obrigação não se mostrou condicionante para o uso desse auxiliar modal.  

 

6.3.7. Tipo de Inquérito
70

 

  

Essa variável, como já citamos anteriormente, corresponde à forma como o nosso 

corpus está dividido. Analisemos os dados da tabela 16 para este grupo de fatores. 

                                                           
68

 O tipo de fonte foi o segundo grupo de fatores a ser descartado pelo GoldVarb dentre os três. 
69

 Foi preciso amalgamar alguns fatores desse grupo, exatamente como fizemos para a rodada com o ter como 

aplicação da regra. 
70

 Dos três grupos de fatores descartados pelo GoldVarb, o tipo de inquérito foi o primeiro. 
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Tabela 16: Atuação do grupo tipo de inquérito no uso do dever para a expressão de obrigação em oposição 

às formas ter que/de e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

EF 14/64 22% 

D2 17/82 21% 

DID 17/176 9% 

 

A tabela 14 permite-nos asseverar que, em termos percentuais, a nossa hipótese se 

confirma, isto é, a expressão de obrigação por meio do auxiliar modal dever é mais recorrente 

nas Elocuções Formais, que correspondem à transcrição de aulas, contexto propício para 

instaurar o valor obrigação, pois se espera que o professor imponha a seus alunos obrigações 

por meio da variante mais formal. 

 

6.3.8. Sexo
71

 

 

Analisemos a atuação desse grupo de fatores, que está diretamente relacionado com o 

binômio forma conservadora e forma inovadora. 

Tabela 17: Atuação do grupo sexo no uso do dever para a expressão de obrigação em oposição às formas 

ter que/de e precisar. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

Feminino 24/155 15,5% 

Masculino 24/167 14,4% 

 

A tabela 17 mostra-nos que esse grupo de fatores não condiciona o uso da variante 

em questão. O número de dados que corresponde à forma em apreciação é o mesmo para 

ambos os sexos e o valor da porcentagem dos fatores é muito próximo. Contudo, é preciso 

enfatizar que consideramos a forma dever, dentre as demais, como a mais formal e a menos 

inovadora, desse modo, segundo a nossa hipótese, ela deveria ser a mais recorrente entre os 

falantes do sexo feminino, o que não foi confirmado pelos resultados. 

 

 

                                                           
71

 O grupo de fatores sexo foi o terceiro a ser descartado pelo GoldVarb dentre os três. 
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6.4. A forma precisar
72

 como aplicação da regra 

 

O precisar é a forma menos frequente dentre as demais formas para expressar 

obrigação, ou seja, representa 8% das ocorrências, o que corresponde a 26 dados do total de 

322. Desse modo, apenas um grupo de fatores mostrou-se significativo para aplicação da 

regra. Comecemos a análise por esse grupo. 

 

6.4.1. Tipo de Fonte
73

 

 

Essa variável foi a única selecionada pelo programa estatístico como relevante para 

aplicação da regra.  

 

 

Tabela 18: Atuação do grupo tipo de fonte deôntica no uso da forma precisar para a expressão de 

obrigação em oposição às formas ter que/de e dever. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM FATORES 

1ª Pessoa do Plural 

(genérica) + 1ª Pessoa 

do Plural (Grupo 

Definido) 

10/46 21,7% 0.784 

1ª Pessoa do Singular 15/257 5,8% 0.448 

3ª Pessoa do Singular + 

3ª Pessoa do Singular 

1/19 5,3% 0.421 

 

Baseados nos dados da tabela, podemos asseverar que a 1ª pessoa do plural 

(genérica)
74

 + 1ª pessoa do plural grupo definido, isto é, a pessoa do discurso que se inclui no 

alvo da obrigação, dividindo a responsabilidade  de executar a ação desejada, favorece o uso 

da forma precisar, pois esse fator apresentou o peso relativo 0,784. Contudo, os demais 

                                                           
72

 A forma precisar possui origem na necessidade, conforme Almeida (1988), assim, essa forma é típica  da 

modalidade orientada para o agente. 
73

 Houve a necessidade de amalgamar fatores, exatamente como fizemos para a rodada com o ter como aplicação 

da regra. 
74

  Conforme mencionamos, no capítulo IV destinado à Metodologia, a 1ª pessoa do plural genérica corresponde 

a um sujeito coletivo, não se trata de uma soma de indivíduos (eu + tu+ eles). Por sua vez, na 1ª pessoa do plural 

específica há a predominância do “eu”. 
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fatores não favorecem o uso dessa variante. Se retornarmos às tabelas 6 e 15, verificaremos 

que, em termos percentuais, esse fator (1ª pessoa do plural genérica) não é predominante em 

nenhuma das demais formas analisadas, fato que reforça os resultados. Passemos à análise dos 

grupos que não apresentaram relevância estatística. 

 

6.4.2. Tipo de Alvo Deôntico
75

 

 

Analisemos a tabela 19 que trata da atuação do tipo de alvo deôntico no uso da forma 

em apreciação. 

Tabela 19: Atuação do grupo tipo de alvo deôntico no uso do precisar para a expressão de obrigação em 

oposição às formas ter que/de e dever. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

1ª Pessoa do Plural (genérica) 

+ 1ª Pessoa do Plural (Grupo 

Definido) 

11/51 21,6% 

2ª Pessoa do Singular 

(específica) 

1/10 10% 

3ª Pessoa do Singular 8/137 6% 

2ª Pessoa do Singular 

(genérica) 

3/57 5,3% 

3ª Pessoa do Plural 1/20 5% 

1ª Pessoa do Singular 2/47 4,3% 

 

  

Os dados da tabela 19 estão coerentes com os resultados da tabela analisada 

anteriormente, isto é, se o tipo de fonte que favorece o uso do precisar é aquela que se inclui 

no alvo, logo, o alvo mais frequente dessa forma corresponderá à 1ª pessoa do plural. 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 O grupo de fatores tipo de fonte deôntica foi o segundo a ser descartado dentre os sete. 
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6.4.3. Tempo
76

 

 

Em termos percentuais, esse grupo de fatores
77

 não se constitui como um 

condicionante para a escolha da forma precisar, conforme se verifica na tabela abaixo. Se 

voltarmos às tabelas 12 e 04, iremos constatar que o presente do indicativo e o futuro do 

presente do indicativo favorecem a frequência da variante ter e os demais fatores favorecem o 

uso do dever. Isso implica que uma das formas em apreciação não seria condicionada pelo 

tempo. 

 

Tabela 20: Atuação do grupo tempo no uso do precisar para a expressão de obrigação em oposição às 

formas ter que/de e dever. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

Futuro do Pretérito do 

indicativo + Imperfeito do 

Subjuntivo 

2/22 9,1% 

Presente do Indicativo + Futuro 

do Presente do Indicativo 

20/230 8,7% 

Pretérito Imperfeito do 

indicativo+ Pretérito Perfeito 

do indicativo 

4/60 5,7% 

 

6.4.4. Força Ilocucionária
78

 

 

Como já mencionamos anteriormente, existem marcas linguísticas que podem 

diminuir ou asseverar a força do ato ilocucionário. Analisemos a tabela, a seguir, que trata da 

atuação deste grupo de fatores no uso da forma precisar. 

 

                                                           
76

 Dos sete grupos de fatores descartados pelo GoldVarb, o tempo foi o quarto. 
77

 Durante a rodada no GoldVarb, houve houve KnockOut. Os fatores que não apresentaram frequência foram: o 

pretérito perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do presente do indicativo. Em 

relação aos dois primeiros tempos, procedemos, exatamente, como fizemos durante a rodada com ter como 

aplicação da regra. Em relação ao futuro do presente, por permitir o agir sobre o futuro, o amalgamamos com o 

presente. 
78

 O grupo de fatores força ilocucionária foi o terceiro descartado pelo GoldVarb dentre os sete. 



91 

 

Tabela 21: Atuação do grupo força ilocucionária no uso do precisar para a expressão de obrigação em 

oposição às formas ter que/de e dever. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

Força 2 + Força 1 2/21 9,5% 

Força 3 19/218 8,7% 

Força 4 5/83 6% 

 

Os dados da tabela apontam que o uso da forma precisar não é condicionado pela 

asseveração da força ilocucionária. Contudo, a partir das porcentagens, infere-se que o uso 

será mais recorrente quando um ou dois dos elementos que elegemos como marcas 

linguísticas asseveradoras da obrigação estiverem presentes.  

 

6.4.5. Tipo de Obrigação
79

 

 

Analisemos se, no uso da forma precisar, predomina a obrigação baseada em valores 

morais ou a obrigação baseada na necessidade material. 

Tabela 22: Atuação do grupo tipo de obrigação no uso do precisar para a expressão de obrigação em 

oposição às formas ter que/de e dever. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

Interna 12/125 9,6% 

Externa 14/197 7,1% 

 

Como podemos perceber, esse grupo de fatores parece não interferir no uso dessa 

variante. Novamente, podemos embasar o resultado voltando às tabelas 14 e 03 que apontam, 

respectivamente, a obrigação interna favorável à forma dever e a obrigação externa favorável 

à forma ter. 

 

 

 

                                                           
79

  Dos sete grupos de fatores descartados pelo GoldVarb, o tipo de obrigação foi o primeiro. 
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6.4.6. Tipo de Inquérito
80

 

 

Segundo os resultados da tabela 23, a forma em questão é mais recorrente em 

diálogos entre informante e documentador (DID). Isso implica que, no uso do precisar, nossa 

hipótese não foi confirmada, isto é, a expressão de obrigação não predomina nas Elocuções 

Formais. 

Tabela 23: Atuação do grupo tipo de inquérito no uso do precisar para a expressão de obrigação em 

oposição às formas ter que/de e dever 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

D2 4/82  5%  

DID 18/176 10% 

EF 4/64 6% 

 

 

6.4.7. Sexo
81

 

 

Nossa hipótese, para esta variável era que os falantes do sexo feminino favorecessem 

o uso das variantes mais formais ou menos inovadoras. Assim, a variante precisar seria 

favorecida pelas mulheres, pois estamos considerando, a partir da apresentação no capítulo II,  

o ter que + infinitivo menos formal e mais inovador. 

Tabela 24: Atuação do grupo sexo no uso do precisar para a expressão de obrigação em oposição às 

formas ter que/de e dever. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

Masculino 17/167 10,2% 

Feminino 9/155 5,8% 

   

Em termos percentuais, nossa hipótese não se confirma, pois a forma em apreciação 

predominou entre os falantes do sexo masculino que são considerados menos sensíveis à 

norma. 

 

                                                           
80

  O tipo de inquérito foi o quinto grupo descartado pelo GoldVarb dentre os sete. 
81

  Dos sete grupos de fatores descartados pelo GoldVarb, o sexo foi o sétimo. 
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6.4.8 Faixa Etária
82

 

 

Nossa hipótese para este grupo de fatores era que os falantes da segunda faixa etária 

(acima de 50 anos) favorecessem o uso da forma menos inovadora, nesse caso, o precisar. De 

acordo com a tabela 25, a nossa hipótese não se confirma, pois a porcentagem de uso da 

forma precisar pela primeira faixa etária é muito próxima da porcentagem dos falantes acima 

de 50 anos. 

 

Tabela 25: Atuação do grupo faixa etária no uso do precisar para a expressão de obrigação em oposição às 

formas ter que/de e dever. 

FATORES APLICAÇÃO/TOTAL PORCENTAGEM 

Acima de 50 anos 15/155 9,7% 

20 a 30 anos 11/167 6,6 

 

6.5 A expressão de obrigação e os princípios de Iconicidade e Marcação. 

  

Ao longo desta pesquisa, trabalhamos com três formas distintas para expressar 

obrigação, ter que/de, dever e precisar. Partimos do pressuposto que rege a Sociolinguística: a 

existência de formas alternativas que, em princípio, se equivalem semanticamente no nível do 

vocabulário, da sintaxe, morfossintaxe e no domínio pragmático-discursivo para dizer a 

mesma coisa, isto é, tratamos de variantes. Analisamos, para cada variante, grupos de fatores 

linguísticos e extralinguísticos visando a demonstrar que a regra variável em pauta é sensível 

a fatores de diferentes naturezas. 

Também é nosso objetivo correlacionar os resultados desta pesquisa aos princípios 

de Marcação e Iconicidade, discutidos no capítulo III. Givón (1990) estabelece três principais 

critérios para a distinção entre as categorias marcadas e não-marcadas: a estrutura marcada 

tende a ser mais complexa estruturalmente, menos frequente e cognitivamente mais complexa 

do que a estrutura não-marcada correspondente. Com relação à aplicação do primeiro critério, 

nossas três variantes apresentam as mesmas características estruturais, pois todas são 

compostas por um verbo auxiliar + um verbo principal. Quando instauramos uma obrigação 

                                                           
82

 A faixa etária foi o sexto grupo dentre os sete descartados pelo GoldVarb. 
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com uma ou outra das nossas variantes, pensamos que o esforço mental e o tempo de 

processamento utilizados pelo interlocutor para decodificar a mensagem são os mesmos, 

assim, esse critério, também, não se aplica ao nosso fenômeno. No entanto, devemos 

considerar que a frequência de uso é uma das características da marcação. Desse modo, 

analisando o percentual de ocorrência das formas: do total de 322 dados, 248 ocorrem com o 

ter que/de, o que corresponde a 77% dos dados; 48 ocorrem com o dever, o que corresponde a 

15% dos dados e 22 ocorrem com o precisar, o que corresponde a 8% dos dados; podemos 

asseverar que, durante a rodada estatística dos dados, o precisar foi a variante que apresentou 

um menor número de variáveis significativas. Diante dos números, podemos constatar que o 

precisar é a forma mais marcada em termos percentuais, pois tende a ser a variante menos 

usada pelo falante no ato da instauração da obrigação. Isso explicaria a alta frequência da 

variante ter (77%) seguida da variante dever(15%), visto que ambas podem ser caracterizadas 

como estruturas não-marcadas. A figura abaixo mostra uma escala de marcação que 

depreendemos de nossas análises: 

 

Figura 1: Escala de Marcação com base na frequência das formas
83

. 

 

 

 

 

Em relação ao princípio de iconicidade, que trata da motivação entre forma e função, 

também podemos aplicá-lo ao nosso fenômeno. Observemos os exemplos que seguem. 

 

(91) um mau costume por exemplo se a pessoa... sempre ficar chupando dedo... a 

tendência o que é?... é você... os dentes vir pra frente né? os dentes... modifica a forma... por 

                                                           
83

  Apesar de estarmos trabalhando com o conceito de que as três formas analisadas possuem o mesmo valor de 

verdade, percebemos, ao longo do trabalho, que o  valor lexical da variante precisar prevalece sobre o valor 

gramatical. 

- + 

Ter Dever Precisar 
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isso que a gente tem que... aconselhar desde... de::... de início né?... os pais pra num::... 

assim... num permitir... que:: (...) (DID – 31) 

um mau costume por exemplo se a pessoa... sempre ficar chupando dedo... a 

tendência o que é?... é você... os dentes vir pra frente né? os dentes... modifica a forma... por 

isso que a gente deve... aconselhar desde... de::... de início né?... os pais pra num::... assim... 

num permitir... que:: (...) 

um mau costume por exemplo se a pessoa... sempre ficar chupando dedo... a 

tendência o que é?... é você... os dentes vir pra frente né? os dentes... modifica a forma... por 

isso que a gente precisa... aconselhar desde... de::... de início né?... os pais pra num::... assim... 

num permitir... que:: (...) 

 

Nos exemplos acima, há três verbos auxiliares modais com o mesmo valor de 

verdade a serviço da expressão de obrigação. Podemos dizer que a escolha por uma ou outra 

forma em discussão é motivada por fatores internos e externos à língua. Se a obrigação 

instaurada possui como base a necessidade material, o falante optará pelo uso do ter. Por 

outro lado, se a necessidade que embasa a obrigação é de natureza moral, a tendência é o uso 

do dever. Assim, a presença de um dos elementos asseveradores da expressão de obrigação, a 

3ª pessoa do discurso e a 2ª pessoa do singular específica, os tempos verbais pertencentes ao 

pretérito do indicativo, os falantes da faixa etária acima de 50 anos revelaram-se motivadores 

do uso da forma dever. O ter, por sua vez, mostrou-se motivado pelo presente e futuro do 

presente do indicativo, pela ausência dos elementos de força ilocucionária e pela faixa etária 

20 a 30 anos. Por fim, o precisar revelou-se motivado apenas pelo fator 1ª pessoa do plural 

genérica.  

Givón (1990) postula, ainda, que a iconicidade se manifesta com base em três 

subprincípios, relacionados à quantidade de informação, à integração entre os constituintes da 

expressão e do conteúdo e à ordenação sequencial dos termos.  

Em relação ao subprincípio da integração, que prevê que o que está mentalmente 

próximo coloca-se sintaticamente próximo, vimos ao longo da pesquisa que, quando 

instauramos uma obrigação, o fazemos por meio dos auxiliares modais (ter, dever e precisar) 

+ verbo no infinitivo, isto é, o meio de expressão modal, no qual se encontra o valor deôntico 
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obrigação, apresenta-se próximo ao verbo principal. Contudo, há casos em que isso não 

ocorre. Observemos os trechos que seguem. 

 

(92) ...da concepção do traBAlho da empresa né?...o Ferroviário quando /tá BEM o 

ano passado nós fomo/ campeão...e houve um clima de alegria de euforia aqui dentro da 

empresa...e a gente nota que inclusive a produção...melhora quando o Ferroviário vai 

bem...né?...a:: empresa deveria inclusive até ajudar mais o Ferroviário...o/ olhando por esse 

aspecto...porque ele num deixa de contribuir...é é é sensiVELmente pra:: pa/ 

produção...quando o Ferroviário vai bem:: a gente...a produção meLHOra e os trem andam 

melhor...é todo mundo fica satisfeito (D2 – 45) 

(93) o que eu LIa é exatamente os meus  textos a:: os meus os conteúdo da minha da 

minha...do meu curso né? ... eu num tinha lido NAda assim... DIFERENte daquilo que eu né? 

daquilo que eu precisava realmente que eu era obrigada a ler... realmente eu num lia ...(DID - 

06)  

Em (92) e (93), nota-se que entre o auxiliar modal e o verbo principal há o que 

denominamos de material interveniente, ou seja, há uma distância linear entre o meio de 

expressão da modalidade deôntica e a idéia que ele representa. Mas esses casos são isolados, 

pois a tendência é manter a integração
84

. Quanto ao subprincípio da quantidade de 

informação, as três formas sob análise não possuem diferenças estruturais. O mesmo pode ser 

afirmado em relação ao princípio que prevê que a informação mais importante tende a ocupar 

o primeiro lugar na cadeia sintática, pois os nossos dados apresentam-se na seguinte 

sequência: fonte, perífrase e alvo, já que o objetivo do enunciador, ao organizar esses 

elementos sintaticamente, é instaurar uma obrigação. 

 

 

 

 

                                                           
84

 Identificamos apenas 8 ocorrências, do total de 322, em que há a presença de material interveniente entre o 

auxiliar modal e o verbo principal. 
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6.6. Síntese Conclusiva 

 

Neste capítulo, dedicado à discussão dos dados, apresentamos a análise de 322 dados 

de auxiliares modais, que compõem a amostra para este trabalho. Verificamos, a partir da 

rodada estatística no GoldVarb, que o fator extralinguístico faixa etária condiciona a 

frequência de uso das variantes ter e dever, assim como os fatores linguísticos tipo de 

obrigação, tempo e força ilocucionária . Por outro lado, a variante precisar mostrou-se 

condicionada apenas pelo tipo de fonte 1ª Pessoa do Plural (genérica) + 1ª Pessoa do Plural 

(Grupo Definido), enquanto o tipo de alvo, 3° pessoa do discurso e 2ª pessoa do singular 

(específica), favorece apenas o uso do dever. Correlacionamos, ainda, a variável dependente e 

as variáveis independentes aos pressupostos teóricos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Adotando a teoria da variação e os princípios do funcionalismo norte-americano, 

buscamos compreender a expressão de obrigação por meio das formas ter, dever e precisar na 

fala de Fortaleza/CE, e quais fatores linguísticos e extralinguísticos condicionam a escolha de 

uma ou outra variante por parte do falante. 

Para a análise da expressão de obrigação por meio dos verbos modais, trabalhamos 

como um total de 24 inquéritos extraídos do Português Oral Culto de Fortaleza 

(PORCUFORT), que compreende um corpus de fala coletado nos anos de 1993 e 1994 na 

cidade de Fortaleza/CE.  

Na tentativa de alcançar nosso objetivo, elegemos fatores linguísticos e 

extralinguísticos capazes de explicar o uso das formas em questão nos 322 dados em que a 

obrigação é manifestada. Assim, analisamos as variáveis sexo, faixa etária, tipo de inquérito, 

tipo de fonte deôntica, tipo de alvo deôntico, tempo, tipo de obrigação e força ilocucionária. A 

escolha dessas variáveis foi realizada a fim de que pudéssemos responder aos problemas por 

nós perseguidos desde o início desta pesquisa e, ainda, confirmar ou não as nossas hipóteses. 

Em relação às nossas variantes que estão a serviço do valor deôntico obrigação, a 

forma ter apresentou a frequência mais significativa, pois, dos 322 dados, ela corresponde a 

248. Por outro lado, a forma precisar representa apenas 8% dos dados, que corresponde a 26 

ocorrências. A forma dever, por seu turno, fez-se presente em 42 dados. Quanto aos grupos de 

fatores analisados, a faixa etária foi o primeiro grupo a ser selecionado pelo programa 

estatístico mostrando-se condicionador dos auxiliares modais ter e dever. Verificamos que os 

falantes da faixa etária mais jovem favorecem o uso do ter e os falantes acima de 50 anos 

preferem usar o dever. Assim, confirmamos a hipótese de que a forma inovadora, no caso o 

ter, tende a ser usada pela comunidade de fala mais jovem. 

No que se refere ao tipo de obrigação, quando esse valor deôntico é embasado em 

necessidade de ordem interna, constatamos que ele favorece o uso da forma dever, bem como 

a necessidade material favorece a frequência da forma ter. Na análise da variável tempo, 

verificamos que o tempo indicativo de factualidade e o futuro do presente contribuem para a 
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frequência da forma ter, por sua vez, os tempos não factuais colaboram para a ocorrência do 

dever. Com relação à força ilocucionária, as marcas de asseveração que encontramos em 

nosso corpus foram: o uso da segunda pessoa específica como alvo, emprego do tempo 

presente ou futuro do presente, marcadores discursivos que reforçam a expressão de 

obrigação ou repetição do meio do linguístico de expressão da obrigação. Verificamos que a 

ausência desses elementos implica maior frequência do auxiliar modal ter, mas se um desses 

elementos faz-se presente, o dever torna-se mais frequente.  

Ao longo da análise, vimos que a principal fonte da obrigação é a pessoa que fala, ou 

seja, a 1ª pessoa do discurso é a fonte mais recorrente em nosso corpus. Esse grupo de fatores 

foi o único que mostrou significância para a frequência do precisar, sendo a 1ª pessoa do 

singular o fator que mais favorece o uso desta forma. Por sua vez, o tipo de alvo apresentou-se 

significativo apenas para o dever, sendo a 3ª pessoa do singular e plural e a 2ª pessoa 

específica os fatores que se mostraram favoráveis à forma. Desse modo, compreendemos que 

a escolha do alvo possui relação direta com o comprometimento, com a responsabilidade de 

agir ou de indicar quem deve agir, isto é, o maior grau de comprometimento da fonte com o 

agir é a inclusão desta no alvo, e o menor grau do comprometimento da fonte com o indicar 

quem deve agir ocorre quando ela instaura a obrigação sobre a 3ª pessoa do discurso.  

No que diz respeito à variável sexo, nossa hipótese de que as mulheres são mais 

sensíveis às normas não foi confirmada, visto que a forma considerada inovadora, o ter que, 

igualou-se em termos percentuais às demais formas em questão. A hipótese relacionada ao 

tipo de inquérito foi confirmada apenas no uso do dever, pois esta forma mostrou-se mais 

recorrente nas elocuções formais, ou seja, acreditávamos que esse tipo de inquérito seria o 

ambiente mais propício para a instauração do valor deôntico em análise, uma vez que temos a 

figura do professor que possui autoridade para impor obrigação sobre seus alunos, contudo, 

isso não ocorreu nos dados em que a forma escolhida era o precisar ou o ter. Na verdade, 

verificamos uma tentativa constante do professor em atenuar a obrigação por meio da inclusão 

dele no alvo. Por fim, ao correlacionarmos a expressão de obrigação ao princípio de 

marcação, identificamos o precisar como a forma marcada, fato que explicaria a sua baixa 

ocorrência em nosso corpus. 

Assim, ao final da nossa pesquisa, pudemos compreender em que sentido a escolha 

das variantes estudadas influencia no ato da instauração da obrigação. Pudemos observar, a 

partir da análise das variáveis, que a escolha da estrutura linguística serve à intenção do 
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falante. Por isso a escolha do tempo verbal a ser usado, do alvo sobre o qual a obrigação é 

imposta não é aleatória. Constatamos, ainda, que estamos diante de uma variação ordenada, as 

formas encontram-se em batalha, mas não podemos prever se haverá vencedores. 

Como nossa pesquisa foi realizada com um público que possui formação acadêmica, 

sugerimos, como tema de pesquisas futuras, a análise da expressão de obrigação em um 

corpus em que os falantes apresentem diferentes níveis de escolarização, assim, poderíamos 

comparar os resultados com os da nossa pesquisa. 
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