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RESUMO 

 

Esta monografia visa a investigar o comportamento dos verbos modais 

epistêmicos do Português Brasileiro (PB) dentro de uma perspectiva de interface 

Sintaxe-Semântica. O objetivo deste estudo é verificar se os modais epistêmicos 

do PB correspondem ao núcleo Modepistêmico proposto por Cinque (2006) na 

Hierarquia dos Núcleos Funcionais. Assim, com vistas a explicar o que se está 

entendendo por modal epistêmico e de que modo se dá a sua interpretação, esta 

pesquisa ancorou-se na abordagem da Semântica Formal, a partir dos estudos de 

Kratzer (1981, 1991) sobre modalidade que se utiliza da maquinaria da Semântica 

de Mundos Possíveis. No tocante à Sintaxe, ancorada na perspectiva da Gramática 

Gerativa (CHOMSKY, 1957), esta pesquisa analisou o comportamento sintático 

dos verbos modais epistêmicos enquanto verbo auxiliar e inacusativo com 

estrutura de verbo de alçamento. 

 

Palavras-chave: Modais epistêmicos, Hierarquia dos Núcleos Funcionais, 

Semântica de Mundos Possíveis, Verbos inacusativos. 
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ABSTRACT 

 

This research aims at investigating the epistemic modal verbs behavior in 

Brazilian Portuguese (BP) based on a Syntactic-Semantics interface perspective. 

The goal of this study is to verify if the epistemic modal verbs in BP correspond 

to the head Modepistemic proposed by Cinque (2006) in the Hierarchy of Functional 

Heads. Thus with the objective of explaining what one understands for epistemic 

modals and how its interpretation works, this research is anchored in the Formal 

Semantics approach, assuming Kratzer‟s (1981, 1991) studies on modals which   

deals with the Possible Worlds Semantics. In respect of Syntax, anchored in the 

Generative Grammar (CHOMSKY, 1957) perspective, one analyses the syntactic 

behavior of epistemic modal verb as auxiliary and unnacusative verb which has a 

raising structure  

 

Keywords: Epistemic modals. Hierarchy of Functional Heads. Possible Worlds 

Semantics. Unnacusative verbs.    
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno da modalidade enquanto objeto de estudo nas línguas naturais 

aparece na literatura linguística atual sob duas perspectivas principais: a Formal e a 

Funcionalista. Não é o objetivo desta monografia discutir essas perspectivas, mas é 

importante ter claro em que elas diferem, em particular, porque este estudo se deterá na 

sintaxe dos verbos modais e as análises formais são as que mais se adequam à 

abordagem gerativista (CHOMSKY, 1957) por constituir em uma perspectiva 

formalista. A visão funcionalista postula, ancorada em uma abordagem que privilegia a 

subjetividade do falante, que os modalizadores são recursos linguísticos empregados 

para estabelecer uma relação entre a proposição contida em uma sentença e o 

julgamento que o falante faz sobre essa proposição (cf. NEVES, 2002). A formalista, 

por sua vez, advoga, também sob uma perspectiva proposicional – utilizando a 

Semântica de Mundos Possíveis, em favor dos modais serem uma categoria de 

significado linguístico relacionado à expressão de necessidade e possibilidade (cf. VON 

FINTEL, 2006).  

A principal diferença entre essas duas abordagens diz respeito ao fato de que, à 

luz da teoria funcionalista, os modalizadores indicam uma avaliação do falante frente a 

uma proposição sem interferir no seu conteúdo ao passo que, sob a perspectiva formal, 

os modais são operadores que exercem escopo sobre uma proposição, atuando sobre ela, 

gerando outra proposição. Em linhas gerais, para elucidar em que medida essas 

propostas diferem, considera-se (1). 

 

(1) João deve viajar amanhã. 

 

Para a abordagem funcionalista, a proposição é João viaja amanhã e deve indica 

que o falante tem uma boa evidência de que isso irá ocorrer, ou seja, deve indica a sua 

posição subjetiva, ele acredita com grande confiança que o João viaja no dia seguinte ao 

proferimento Já na abordagem formalista, deve é um operador, como a negação, que 

toma a proposição João viaja amanhã e gera uma nova proposição, grosso modo, a de 

que em todos os mundos acessíveis, João viaja amanhã. Para o Funcionalismo, a 

contribuição do modal é pragmática; na abordagem formal, é semântica. 
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Ancorado na perspectiva formal, a qual será adotada nesta monografia, von Fintel 

(2006) distingue cinco tipos de modalidade para as línguas naturais
1
, quais sejam: 

Epistêmica – que diz respeito ao que é possível ou necessário dado o que se sabe e para 

que se tem evidência; Deôntica – que indica o que é possível, necessário, permissível ou 

obrigatório, dados um conjunto de leis e um conjunto de princípios; Bulética – que 

expressa o que é possível ou necessário no tocante aos desejos do falante, Circunstancial 

– que aponta o que é possível ou necessário dado um conjunto de circunstâncias – e 

Teleológica – que denota o que é possível ou necessário no que tange ao alcance de um 

objetivo em particular. As sentenças (2a-e) são exemplos respectivamente dessas 

modalidades. 

 

(2) a) João deve ser o assassino [considerando as evidências] (epistêmica). 

b) João deve declarar seu imposto de renda [pelas leis vigentes] (deôntica). 

c) João tem que ganhar na loteria [. É o que eu quero] (bulética). 

d) João deve vir amanhã [dadas as circunstâncias] (circunstancial). 

e) João deve vir de carro [para chegar mais rápido em casa] (teleológica). 

 

A partir disso, sob essa perspectiva, existem apenas dois operadores modais: é 

possível e é necessário. Esses operadores mantêm estreita relação com os 

quantificadores existencial e universal, respectivamente. O operador é possível afirma 

que a sentença é verdadeira em, pelo menos, um mundo possível e é necessário 

significa que a sentença é verdadeira em todos os mundos possíveis (PIRES DE 

OLIVEIRA, 2010).  

Dentre os recursos linguísticos usados para expressar a modalidade, têm-se 

morfemas, adjetivos, advérbios e fragmentos de sentenças respectivamente conforme os 

exemplos retirados de Pires de Oliveira & Scarduelli (2008) em (3a-d). 

 

(3) a) Este projeto é exequível. 

                                                           
1
 O autor ainda apresenta a modalidade alética – lógica ou metafísica – que é aquela que se detém no que 

é possível ou necessário no seu sentido mais amplo, como em necessariamente dois e dois são quatro. 

Todavia o autor faz a ressalva de que essa modalidade dificilmente é encontrada nas línguas naturais a 

não ser para disparar implicaturas conversacionais. 
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b) A possível viagem de João. 

c) Possivelmente vai chover. 

d) É possível que chova. 

 

Além desses, os chamados verbos modais, por excelência, também constituem um 

tipo de recurso linguístico que institui uma modalidade, como indicado em (4a-c). 

 

(4) a) Ana deve ir a Brasília hoje. 

b) Ana pode ir a Brasília hoje. 

c) Ana tem de/que
2
 ir a Brasília hoje. 

 

Do ponto de vista semântico, a diferença de significado entre as sentenças reside 

no fato de a modalização expressa pelo verbo conjugado incidir sobre o conteúdo da 

sentença, instituindo diferentes proposições. Para Kratzer (1981, 1991), o modalizador é 

um predicado de dois lugares que vai relacionar uma proposição a uma base modal. 

Além disso, para autora, são três os elementos relacionados em uma sentença modal: a 

força modal, a base modal e a fonte de ordenação. A força modal diz respeito ao 

conjunto de mundos possíveis e vai determinar se se trata de possibilidade ou 

necessidade, essa vai ser a única informação dada pelo item lexical, pelo menos no que 

tange ao Português Brasileiro (doravante PB). A base modal está ligada à restrição do 

conjunto de mundos que será ativado para atribuir um valor de verdade à proposição e a 

fonte de ordenação constitui o elemento que vai organizar os mundos da base modal, 

considerando o contexto. Tais conceitos serão mais explorados no capítulo 1 visando a 

explicitar o que se entende por modal epistêmico.  

De todo modo, é verdade que, como é comum nas línguas naturais, às vezes, um 

mesmo elemento serve a mais de uma função, e no caso dos verbos dever, poder e ter 

que a mais de um tipo de modalidade, como mostram as sentenças (5a-i). 

 

                                                           
2
 Para este trabalho, serão considerados ter de e ter que como variantes [sociolinguísticas] de uma mesma 

variável. Por essa razão, será postulado que se trata do mesmo modalizador. 
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(5) a) O aluno deve impressionar a banca para conseguir a bolsa. 

b) Os assassinos devem ser julgados segundo a lei.  

c) O Pedro deve ser o assassino da Maria. 

d) Deve estar chovendo lá fora. 

e) Pessoas com mais de 18 anos podem tirar carteira de habilitação. 

f) Depois da fisioterapia, João pode andar normalmente. 

g) A eleição pode ter sido ganha com fraude. 

h) Maria tem de/que entregar o trabalho no prazo. 

i) Meu filho tem de/que ser o campeão este ano. 

 

Todas as sentenças tiveram seu conteúdo semântico alterado por uma 

modalização: epistêmica (5c) e (5g); deôntica (5b), (5e) e (5h); bulética (5i); 

circunstancial (5d) e (5f) e teleológica (5a). No âmbito dos sentidos expressos por essas 

modalizações, há necessidade em (5h), obrigação em (5b), permissão em (5e), 

capacidade em (5f), possibilidade/probabilidade em (5c), (5d) e (5g) e desejo em (5i). O 

que se nota é que, como assinala von Fintel (2006, p.2), “muitas expressões modais 

podem ser usadas para expressar muitos ou todos esses tipos de significado modal
3
”, 

bem como disparar diferentes sentidos embora, naturalmente, não tenham sido 

esgotadas nas sentenças (5a-i) todas as possibilidades de sentidos para esses verbos.  

Frente a esses fatos, uma questão que se coloca é se se está diante de um mesmo 

auxiliar modal ou de vários verbos modais; se há, por exemplo, um dever epistêmico e 

um dever deôntico, ou apenas um dever e as interpretações epistêmica e deôntica vêm 

de outro lugar. Kratzer (1981, 1991) entende que há um único auxiliar e as diferenças de 

significados vêm da base modal e da fonte de ordenação. Por isso, no que diz respeito 

ao fato de esses verbos poderem abarcar várias possibilidades de sentido, será utilizada 

a proposta de Lobato (1979) que propõe que esses verbos modais devem ser tratados 

como unidades sintáticas e semânticas não ambíguas – em detrimento de considerá-los, 

                                                           
3
 Many modal expressions can be used to express many or all of these kinds of modal meaning (VON 

FINTEL, 2006, p. 2). 
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por exemplo, homônimos – alegando que os diferentes sentidos serão acionados através 

do contexto e da situação extralinguística
4
.        

Assim sendo, o objetivo desta monografia é analisar o comportamento sintático 

dos verbos responsáveis pela modalidade epistêmica no PB, quais sejam dever e poder
5
 

e verificar se eles correspondem ao núcleo funcional Modepistêmico proposto por Cinque 

(2006) na hipótese da hierarquia dos núcleos funcionais. Visando a fazer a verificação 

desta hipótese no PB, este trabalho está divido em três capítulos.  

No capítulo 1, será apresentada uma leitura da teoria de Kratzer (1981, 1991), 

sobre a modalidade, que toma como instrumento a Semântica de Mundos Possíveis para 

mostrar o que se está considerando por modal epistêmico. Para isso, serão aprofundados 

alguns conceitos como força modal, base modal e fonte de ordenação. Não obstante, 

serão mencionados outros estudos formais sobre a modalidade no PB, tais como 

Scarduelli (2011) para dever e Pessotto (2011) para poder. Por fim, será explicitado o 

que se está considerando por modal epistêmico e qual a formalização da sua 

intepretação.         

Uma vez delimitado o que se está considerando por auxiliar modal epistêmico, no 

capítulo 2, será analisada a configuração sintática desses verbos, verificando se o seu 

comportamento se enquadra no de verbos principais – conforme Pontes (1973), Lobato 

(1975), para uma das interpretações de poder, e Bárbara (1975) – ou de verbos 

auxiliares – com base em Miranda (1975) e Burckhardt (1977). Além disso, será feita 

menção à hipótese inacusativa
6
 e às classificações de verbo de alçamento e verbo de 

controle atribuídos a dever e a poder na literatura linguística.  

Depois disso, ainda no capítulo 2, será feita uma análise do comportamento 

morfossintático dos modais epistêmicos; no que diz respeito à morfologia, para o verbo 

dever, será feita uma distinção entre o que seja o dever lexical e o funcional, além disso, 

serão mostrados a sua grade temática e os seus critérios de seleção categorial. Com 

relação ao verbo poder, serão igualmente discutidos os seus critérios de seleção 

                                                           
4
 Para este trabalho, será adotada a proposta de Lobato (1979) sem estar, de fato, comprometendo-se com 

a sua proposta de que os diferentes sentidos acionados para os verbos modais só são explicados no nível 

do discurso, do desempenho.  
5
 Pires de Oliveira & Scarduelli (2008) mostraram que ter que não pode ser considerado como 

modalizador epistêmico no PB. 
6
 Também conhecida como “Generalização de Burzio”, a hipótese inacusativa foi formulada por 

Perlmutter (1978) e adaptada ao modelo de Princípios e Parâmetros (P&P) por Burzio (1986). 
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semântica e categorial; depois, será apresentada a posição que está se assumindo para 

este trabalho e também serão discutidas algumas das configurações sintáticas de dever e 

poder.  

Assim no capítulo 3, será apresentada a hipótese de Cinque (2006) a respeito da 

Hierarquia dos Núcleos Funcionais e verificar, com base em Ferreira (2010) e Rech 

(2011), se os modais epistêmicos do PB correspondem ao núcleo Modepistêmico proposto 

nessa hierarquia. Para tanto, serão abordados o fenômeno da reestruturação e a noção do 

traço de finitude; será ainda discutida a ordem dos verbos modais no PB visando a 

verificar quais as posições ocupadas por esses verbos nessa hierarquia e em que medida 

isso dá conta de explicar a múltipla ocorrência de modais e suas possíveis 

interpretações. 
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1. VERBOS MODAIS: SEMÂNTICA 

1.1. A ABORDAGEM FORMAL 

Como já indicado, a análise semântica empregada para este trabalho será a formal, 

porque certamente ela é a que se casa melhor com uma proposta no quadro da teoria 

gerativa (CHOMSKY, 1957). Não obstante, a escolha por essa abordagem em 

detrimento da funcional advém do fato de que os formalistas parecem conseguir 

explicar alguns comportamentos dos modalizadores que escapam à análise 

funcionalista, como a múltipla ocorrência de modais, por exemplo. Para o 

Funcionalismo, modais são recursos linguísticos que indicam a posição e/ou o 

comprometimento do falante em relação à proposição expressa pela sentença que 

profere (cf. NEVES, 2002), ou seja, para eles, a contribuição dos modais é pragmática, 

pois a modalização não está presente no conteúdo da sentença. Frente a isso, considera-

se a sentença (1). 

 

(1) Possivelmente João viajou. 

 

Em (1), na abordagem funcional o conteúdo semântico da sentença é João viajou 

e a expressão modal possivelmente indica o posicionamento do falante em relação a ela. 

Sendo assim, (1) poderia ser parafraseada por com base em tudo que o falante sabe 

sobre João e sobre o mundo, ele acredita ser possível que João viajou. Uma vez que a 

posição do falante leva em conta o que ele sabe, o conhecimento, ter-se-ia um modal 

epistêmico. Analogamente em (2), também haveria um posicionamento do falante frente 

a uma proposição. 

 

(2) Infelizmente João viajou. 

         

Do mesmo modo, infelizmente indicaria a subjetividade do proferidor da sentença 

no tocante ao seu conteúdo, qual seja João viajou. Mas infelizmente não tem o mesmo 

estatuto de possivelmente. Logo, seria necessário distinguir diferentes modos de 

subjetividade do falante.  
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Para os formalistas, a modalização é uma relação de quantificação sobre mundos, 

onde o modal atua diretamente sobre o conteúdo da sentença e gera uma outra 

proposição. Como já foi apontando, para a Semântica Formal, só existem dois 

operadores modais é necessário e é possível, que se manifestam superficialmente de 

vários modos diferentes, como apresentado na introdução. Na semântica clássica, os 

operadores modais são mono-argumentais. É Kratzer (1981) quem propõe que eles são 

predicados de dois lugares que relacionam uma base modal à proposição expressa. Visto 

dessa forma, na abordagem formal, em (1), possivelmente estaria vinculando um 

conjunto de mundos – através do operador é possível – ao conteúdo da sentença João 

viajou. Logo, a paráfrase para (1) seria há pelo menos um mundo possível na base 

modal em que João viajou.   

No que diz respeito à (2), para a abordagem formal, não se estaria diante de um 

modalizador, pois infelizmente não indica nem possibilidade nem necessidade, para o 

Formalismo, essa contribuição sim seria pragmática e constituiria um elemento voltado 

para o falante
7
. A questão que se coloca é a de que a perspectiva funcionalista – no que 

tange ao que entendem por modalizadores – não conseguiria, sem outro recurso, dar 

conta de uma sentença em que há, por exemplo, a dupla ocorrência de modais, como em 

(3). 

 

(3) O João pode ter que viajar amanhã. 

 

A sentença (3) apresenta dois modais: poder e ter que. Dentro do quadro 

funcionalista, estar-se-ia diante de dois posicionamentos do falante. Indo nessa direção, 

a interpretação atribuída para esta sentença deveria ser o falante se posiciona sobre o 

fato de não ter certeza sobre o fato de ter certeza de que João viaja amanhã. Não 

parece ser o caso. Além de essa paráfrase fazer pouco sentido, ela não corresponde ao 

sentido de (3). Para os formalistas, uma das interpretações possíveis para esta sentença 

seria é possível que seja necessário que João viaje amanhã, ou ainda, há pelo menos um 

mundo na base modal em que em todos os mundos abertos a partir desse mundo João 

viaja.   

                                                           
7
 Potts (2005) propõe que com infelizmente se está diante de uma implicatura convencional. 
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Além disso, uma perspectiva que privilegia a subjetividade do falante para a 

depreensão da contribuição dos modais não poderia explicar a relação de escopo que 

pode haver entre modais, como em (3), onde um modal incide sobre o outro. Por tudo 

isso, admite-se que o modal não é simplesmente um indicador do comprometimento do 

falante com a sentença que profere, pois ele interfere diretamente no conteúdo da 

sentença, impedindo que se afirme que a proposição veiculada é a mesma 

independentemente do modal empregado. 

No entanto, é também certo que ao usar um modal, o falante se posiciona 

subjetivamente e esse é, sem dúvida, um componente que precisa ser melhor 

compreendido nas análises formais. Por exemplo, a diferença entre deve e devia em 

João deve estudar e João devia estudar, parece estar vinculada a maior ou menor 

presença subjetiva do falante. 

Ainda assim, a opção pela abordagem formal vem ao encontro da proposta deste 

trabalho, isso porque, nessa perspectiva, os modais correspondem a um núcleo 

funcional dentro de uma hierarquia no que concerne à estrutura das sentenças, assim é 

necessário que haja uma posição para eles em algum lugar na árvore sintática, isso 

resulta no fato de que a contribuição dos modais não pode ser [somente] pragmática, ou 

seja, do uso, ela tem que ser semântica, pois o modal é, para esta hipótese, um elemento 

funcional, com uma representação sintática. Logo, só é possível aceitar a abordagem 

formal. 

 

1.2. A SEMÂNTICA DE MUNDOS POSSÍVEIS 

A semântica de mundos possíveis constitui uma maquinaria desenvolvida pelos 

lógicos visando a debruçar-se sobre a lógica modal, não obstante, foi introduzida na 

Linguística por Kratzer como instrumento de análise de, entre outros fenômenos, a 

modalidade. Indo nessa direção, para a abordagem formal, a modalização é, na verdade, 

quantificação sobre mundos possíveis. Como foi demonstrado, esses quantificadores são 

é possível e é necessário e relacionam uma proposição a um conjunto de mundos 

possíveis, a base modal. Como assinala von Fintel (2006, p. 3), 
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Modais de possibilidade correspondem à quantificação existencial, enquanto 

modais de necessidade correspondem à quantificação universal. Diferentes 

tipos de significação modal correspondem a diferentes escolhas de conjuntos 

de mundos possíveis como o domínio da quantificação
8
.  

 

A partir disso, interpreta-se uma sentença com um modal de necessidade como é 

necessário que em todos os mundos possíveis na base modal a proposição expressa seja 

verdadeira e com um modal de possibilidade que há pelo menos um mundo possível na 

base modal em que a proposição expressa seja verdadeira. Uma vez elucidados esses 

conceitos, retomam-se as sentenças (4a) e (4b) da Introdução, reescrevendo-as em (4a,b) 

para analisar o seu conteúdo semântico bem como a contribuição semântica dos modais 

empregados. 

 

(4) a) Ana deve ir a Brasília hoje. 

b) Ana pode ir a Brasília hoje. 

 

A primeira observação que a leitura de (4a) permite é que se trata de uma sentença 

com mais de uma interpretação semântica. É possível imaginar um contexto em que 

deve, em (4a), esteja instituindo uma modalização teleológica: Ana quer falar com 

Pedro, mas Pedro está em Brasília hoje e Ana não. Então para falar com Pedro, Ana 

deve ir a Brasília hoje. Também é fácil pensar em uma situação em que deve pode ser 

interpretado como modal deôntico: Ana é senadora e está fora de Brasília. Há uma 

reunião muito importante hoje com todos os senadores no palácio do governo. Ana 

precisa estar nessa reunião, pois é obrigação dela enquanto senadora, então Ana deve ir 

a Brasília hoje.  

Além desses, poder-se-ia atribuir a deve uma interpretação epistêmica se é o caso 

de que se sabe que Ana falou que iria viajar hoje, que ela comprou a passagem com 

antecedência, e que ela pediu para que a fossem buscar no aeroporto, então Ana deve ir 

a Brasília hoje. Por fim, uma interpretação circunstancial poderia ser disparada por deve 

como quando o namorado de Ana mora em Brasília e ela mora em uma cidadezinha 

                                                           
8
 Possibility modals correspond to existential quantification, while necessity modals correspond to 

universal quantification. Different kinds of modal meaning correspond to different choices of sets of 

possible worlds as the domain of quantification (VON FINTEL, 2006, p.3).  
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próxima, sempre que há um final de semana com tempo bom, ela visita o namorado. 

Hoje é um sábado com sol, portanto, dadas as circunstâncias, Ana deve ir a Brasília 

hoje. 

No que tange às possibilidades de sentido de (4b), existem situações em que pode 

pode ser tratado como epistêmico. É sabido que Ana ganhou um pacote de viagens para 

três capitais: Brasília, Curitiba e Rio Branco. Hoje é o primeiro dia em que ela vai 

viajar, não se sabe o itinerário eleito por ela, então alguém diz, dadas as três 

possibilidades, Ana pode ir a Brasília hoje. Uma leitura circunstancial pode ser 

atribuída a pode, num contexto em que Ana, há bastante tempo, quer viajar para o 

Distrito Federal, mas não foi porque ainda não teve tempo. Hoje é o primeiro dia de 

férias de Ana, então há condições para a viagem dela, logo Ana pode ir a Brasília hoje.       

Há ainda outra leitura circunstancial, mas com o sentido de capacidade, em uma 

situação em que Ana ficou bastante tempo sem poder ir à capital do país, aonde 

geralmente vai, por problemas de saúde, então no dia em que Ana se recuperou, alguém 

diz Ana pode ir a Brasília hoje. Por fim, há a leitura deôntica como se fosse o caso em 

que Ana é menor de idade e quer participar de uma excursão com a escola para uma 

visita à UnB, como há um deslocamento para outra cidade, é necessário que os pais 

deem autorização para a viagem. Uma vez que o pai permitiu à filha o passeio ele 

profere Ana pode ir a Brasília hoje.  

O que se nota nas várias interpretações de deve e pode é que, embora se trate da 

mesma modalidade, os significados podem ser relativamente distintos. Essa divergência 

é resultado do fato de que a força modal de dev- é diferente da de pod-. Ainda assim, 

parece ser o caso de que, além da força modal e da modalização, há outros fatores que 

condicionam uma interpretação em detrimento de outra.     

Outro detalhe pertinente diz respeito ao fato de que, para uma parte dos 

semanticistas e para a maioria dos sintaticistas, não há diferença entre os modais 

circunstanciais e modais epistêmicos, de modo que os dois sejam considerados como 

modalizadores epistêmicos. Ainda assim, essa distinção será adotada neste trabalho, 

uma vez que se está aderindo à proposta de Kratzer (1981, 1991), a qual propõe essa 

diferenciação.  
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A não distinção entre esses modalizadores é resultado do fato de que ambos 

denotam conclusão a partir de evidências e de conhecimentos sobre o mundo. De todo 

modo, para autora, os modais epistêmicos expressam conclusões a que foram chegadas 

a partir do conhecimento sobre fatos que já ocorreram, por isso se diz que a 

modalização epistêmica é voltada para o passado, como em João deve ter ido ao Rio de 

Janeiro ontem, onde só há a leitura epistêmica em virtude de ser um evento passado. 

Em contrapartida, os circunstanciais são modais que indicam o que se conclui a partir de 

evidências que se têm, no entanto, ela é voltada para o futuro, como em João pode ir ao 

Rio de Janeiro amanhã. 

Em frente a todas essas evidências, postula-se que tanto (4a) quanto (4b) disparam 

diferentes sentidos a partir de diferentes modalizações. Ainda assim, como já indicado, 

não parece ser o caso que se trata de termos ambíguos. Kratzer (1981) advoga em favor 

da existência de um único modal lançando mão do conceito de indeterminação em 

detrimento de ambiguidade. Para autora, há um único modal e as diferentes 

interpretações atribuídas a ele serão resultado da atribuição de valores às variáveis 

contextuais que eles apresentam, como mencionadas anteriormente, a base modal e a 

fonte de ordenação, além da ativação de uma força modal que não é dada 

contextualmente, mas pelo próprio item lexical. 

Para Kratzer (1991), a força modal é aquela que é dada pelo item lexical é a que 

estabelece se se está diante de necessidade ou possibilidade. Se a força modal que 

denota necessidade indica que é necessário que o conteúdo expresso pela sentença 

prejacente, isto é, a sentença que está encaixada no operador modal, seja verdadeiro em 

todos os mundos possíveis, a proposição vai ser falsa, porque certamente haverá um 

mundo possível – dentro o número infinito de mundos possíveis – em que a proposição 

seja falsa. 

 A não ser as proposições aléticas, como um quadrado necessariamente tem 

quatro lados, já para João necessariamente já chegou em casa, essa é uma sentença que 

será falsa, já que há sempre um mundo em que ele ainda não chegou em casa. Dessa 

maneira, para evitar que a proposição modalizada seja trivialmente falsa, é necessário 

haver uma restrição dos mundos possíveis, portanto a interpretação de necessidade será 

de que é necessário que a proposição prejacente seja verdadeira em todos os mundos 
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possíveis delimitados pelo fundo conversacional. A essa restrição de conjunto de 

mundos será chamada base modal – a qual poderá ser circunstancial ou epistêmica. 

A base modal é, em geral, não pronunciada e depreendida do contexto de 

proferimento. Assim no modelo de Kratzer, o operador modal é um predicado de dois 

lugares que vai relacionar uma proposição a uma base modal, como mostra a estrutura 

em (5). 

 

(5)  

 

 

Assim, para (4a) ter-se-ia (6a) e para (4b), (6b). 

 

(6) a) deve [tendo em vista os mundos X] [Ana ir a Brasília hoje]. 

b) pode [tendo em vista os mundos X] [Ana ir a Brasília hoje]. 

 

Onde deve em (4a) e pode em (4b) são os modais que indicam a força modal, a base 

modal é dada pelo fundo conversacional, tendo em vista os mundos X, e a proposição é 

Ana ir a Brasília hoje. 

O fundo conversacional diz respeito ao contexto de proferimento da sentença, ou 

melhor, ao conjunto de sentenças que formam o contexto, ao conhecimento 

compartilhado que os falantes têm e a partir do qual, profere-se uma sentença 

modalizada. O fundo conversacional, além de restringir o conjunto de mundos a que a 

proposição será vinculada, preenche ainda a outra variável contextual necessária à 

interpretação de uma sentença modal, qual seja a fonte de ordenação.  

À fonte de ordenação, que é uma inovação introduzida por Kratzer e que deu 

origem ao que hoje se chama de Semântica de ordenação, caberá a organização dos 
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mundos possíveis, já restringidos pela base modal, de acordo com um conjunto de 

mundos pré-estabelecido pelo contexto, o qual projeta um mundo ideal. A fonte de 

ordenação foi criada porque os modais, nas línguas naturais, expressam graus de 

possibilidade ou de necessidade. Em é muito difícil que João possa vir, exprime-se uma 

possibilidade fraca, ao passo que em é muito provável que João venha, tem-se uma 

possibilidade forte. Para modelar os graus de possibilidade, Kratzer propõe que os 

mundos da base modal se organizam em relação a um mundo ideal. 

O mundo ideal é um mundo idealizado no qual os eventos ocorrem seguindo seu 

curso ininterruptamente e/ou o mundo em que todos os desejos são realizados e/ou todas 

as leis são cumpridas. A fonte de ordenação é aquela que vai organizar os mundos da 

base modal a partir do qual os eventos se dão no mundo ideal: quando os eventos se dão 

sem imprevistos e sem incidentes e seguem um curso natural, há a fonte de ordenação 

estereotípica, se há o cumprimento inequívoco da lei, trata-se da fonte de ordenação 

deôntica etc. Por exemplo, na sentença João deve ser preso, a fonte de ordenação é 

deôntica, das leis, pois nos mundos ideais João é preso, porque neles as leis são 

seguidas inequivocamente. Quanto mais próximo dos mundos ideais, maior a chance de 

ele ser preso. O mundo real pode, no entanto, estar muito longe do ideal.  

Talvez caiba a ressalva de que é bastante comum no mundo real que os eventos 

não sigam o seu curso natural, sem interrupções ou imprevistos ou que a lei não seja 

sempre cumprida inequivocamente, por isso, nomeiam-se esses mundos ideais. Todavia 

os mundos ideais, na maioria das vezes, não condizem com o mundo real, que é o 

mundo do falante – onde há descumprimento da lei e mudanças no curso natural das 

coisas, dessa forma, as sentenças modalizadas irão estabelecer uma relação entre o grau 

de distância de um mundo ideal – estabelecido pelo fundo conversacional – e o mundo 

real – do falante. A partir disso, a ferramenta da quantificação sobre mundos possíveis 

vai captar a ideia de gradualidade e ensejará a determinação da proposição como mais 

ou menos possível. 

 

1.3. A INTERPRETAÇÃO EPISTÊMICA 

Como já apontado, a contribuição dos verbos modais na sentença é semântica, ou 

seja, o auxiliar modal interfere na proposição da sentença gerando uma outra 
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proposição, em termos de semântica de mundos possíveis, isso quer dizer que o modal 

enquanto operador, vai exercer escopo sobre a sentença prejacente relacionando a 

proposição expressa por essa sentença a uma base modal: a base modal vai ser 

epistêmica quando a restrição dos mundos possíveis se der pelo conhecimento 

compartilhado no fundo conversacional – por isso se diz que ela é determinada 

contextualmente – e vai ser circunstancial quando o conjunto de mundos acionado for 

delimitado pelas evidências de que o falante dispõe – no momento da fala. 

Uma vez restritos os mundos, haverá a organização destes através do 

posicionamento do mundo falante em relação ao mundo ideal cuja fonte de ordenação 

poderá ser estereotípica (o desenrolar natural dos fatos), bulética (o desejo do falante), 

deôntica (o cumprimento da lei; o respeito à moral), teleológica (o alcance de um 

objetivo). Sendo assim, o modo como os mundos são organizados, dado o contexto, vai 

restringir a interpretação. Assim, mesclando todos os ingredientes, uma sentença como 

(7) teria uma possível interpretação no esquema em (8). 

 

(7) João pode sair. 

 

(8)  

 

 

Restritos e organizados os mundos, a força modal vai indicar se se trata de 

possibilidade ou necessidade. Como a força modal é dada pelo item lexical atribui-se a 

força de possibilidade a poder e de necessidade a dever e a ter que. Assim, interpreta-se 

uma sentença modal analisando se a proposição, dado um conjunto de mundos restritos 

e ordenados, é verdadeira em pelo menos um ou em todos os mundos possíveis. 

Ademais o objetivo desta monografia é tratar dos modais epistêmicos, então 

visando a esse recorte, não serão discutidos os tipos de modalidade nem suas 
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configurações semânticas. Como já demonstrado, dois são os verbos que permitem uma 

leitura epistêmica no PB: dever e poder. Mesmo que esses dois verbos sirvam à mesma 

modalização, é bastante intuitivo que eles não dão a mesma contribuição semântica, 

como mostra, além de (4a) e (4b), (9a) e (9b), por causa da força modal. 

 

(9) a) Paulo deve ser o assassino da Marta. 

b) Paulo pode ser o assassino de Marta. 

 

Restringindo a essas sentenças, a leitura epistêmica, sabe-se sem muito esforço 

que elas não dizem a mesma coisa. Se a interpretação de modal epistêmico está 

veiculada ao conhecimento sobre o mundo – e mais restritamente – à proposição, pode 

ser o caso que no fundo conversacional subjacente à (9a) haja mais informações sobre o 

assassino de Marta do que no de (9b). 

Coloca-se a situação em que há um jantar na casa da Maria com mais ou menos 

quinze convidados. No meio do jantar, há uma queda de luz e por uns vinte minutos, 

todos ficam no total breu. Quando a luz volta, Marta está morta. Então alguém diz (9b). 

Isso porque se sabe que Paulo estava no jantar no momento em que a luz apagou. Ou 

seja, há uma evidência, uma possibilidade, dado o que se sabe, de Paulo ser o assassino. 

No entanto, Marcos, Otávio e Rita também estavam no jantar. Se a única evidência é 

que o assassino estava na casa dela na hora da queda de luz, pode ser o assassino de 

Marta poderia ser dita a respeito de qualquer convidado.    

Contudo depois da festa, a polícia descobriu que Paulo havia discutido com Marta 

antes do jantar; que ele se tornava um homem violento quando bebia. E no jantar, antes 

da queda de luz, ele já havia bebido bastante. Assim, a partir da consciência desses 

fatos, seria mais natural o proferimento de (9a). Essa diferença, intuitivamente, 

subjazeria ao grau de possibilidade da proposição prejacente ser verdadeira. Ou seja, 

deve haver um número maior de fatos conhecidos para o proferimento de (9a) em 

detrimento do de (9b). Sendo assim, pode denotaria uma possibilidade fraca enquanto 

deve uma probabilidade forte. 

Essa ideia de gradualidade não se aplica somente aos modais epistêmicos. Pires de 

Oliveira & Scarduelli (2008), a partir da proposta de Kratzer, demostram essa noção 
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para os modais deônticos do PB, dever e ter que, atribuindo a dever uma necessidade 

fraca e a ter que uma necessidade forte. Partindo do princípio de que modalizadores 

deônticos são aqueles que indicam cumprimento da lei e respeito à moral, as autoras 

propõem que há uma ordenação deôntica de mundos – realizada pela fonte de ordenação 

deôntica – como mostrada em (10). 

 

(10)  

 

 

Esta ordenação de mundos, proposta pelas autoras (PIRES DE OLIVEIRA; 

SCARDUELLI, 2008, p. 228) coloca que o mundo ideal é um mundo que não tem 

crimes, pois se a lei diz “Não matarás”, no mundo ideal qualquer proposição como (9a) 

ou (9b) é falsa, pois nesse mundo não há assassinatos. Entretanto o mundo do falante 

não é o mundo ideal, então as autoras advogam em favor de que em um mundo próximo 

do mundo ideal, há crimes, porém há punições para todos os crimes. Logo, se tomando 

por base os fatos descritos sobre o assassinato de Marta e sabendo que Paulo é muito 

provavelmente o assassino de Marta, poderia ser proferida a sentença (11). 

Restringindo, portanto, a essa sentença a leitura deôntica em detrimento da bulética – 

que revelaria o desejo da falante de que Paulo fosse preso – e que também é disparada 

com o modal ter que. 

 

(11) Paulo tem que ser preso. 

 

Se, de fato, houve um assassinato, não se trata do mundo ideal. Porém pode ser o 

caso de um mundo próximo do ideal, onde assassinatos têm punições, pois é um mundo 

mais justo. Assim, nas palavras das autoras,  
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Grosseiramente afirmar que tem que indica uma necessidade forte é entender 

que a proposição expressa é avaliada levando-se em conta apenas os mundos 

mais próximos do ideal. Como não outros mundos não há alternativas e não 

há comparação entre mundos (PIRES DE OLIVEIRA; SCRADUELLI, 2008, 

p.228).       

 

No tocante a deve [deôntico], Pires de Oliveira e Scarduelli postulam que se trata 

de uma necessidade fraca, pois esse modal deixa em aberto a possibilidade de haver 

outros mundos que estão numa esfera não tão próxima do ideal (como uma em que há 

crimes, mas não há punições) admitindo, portanto, alternativas de mundo e 

consequentemente comparações.  

Frente a isso, quanto aos graus de possibilidade para modalizadores epistêmicos, 

ainda que a diferença seja empiricamente provada, para efeitos deste estudo, será 

desprezada a noção de gradualidade entre esses modais e os dois serão tratados 

indiscriminadamente como tendo o mesmo comportamento. Não somente essa, há 

outras distinções entre modalizadores epistêmicos que não serão discutidas, mas 

merecem ser mencionadas. Uma delas diz respeito à aspectualidade. Até esta seção, 

foram trazidos exemplos de verbos apenas no presente do indicativo, todavia, sentenças 

como (12) em contraste com (9a) em que o modal se encontra no pretérito imperfeito, 

aponta para outra modalidade. 

 

(12) Paulo devia ser o assassino de Marta. 

 

Scarduelli (2011) tem um estudo sobre as diferenças de sentido entre deve e devia. 

Também ancorada no modelo teórico de Kratzer, a autora advoga em favor da distinção 

que o aspecto imperfectivo atribui ao modal. Scarduelli demonstra que devia dispara, a 

piori, uma intepretação deôntica, mas também sentidos circunstanciais e teleológicos. 

Quanto à modalização epistêmica, a autora postula que só se dá em contextos bastante 

restritos.  

Para proferir (12) com leitura epistêmica, seria necessária, por exemplo, uma 

situação em que o delegado ainda não sabe quem é o assassino de Marta, mas todas as 

evidências indicam que seja Paulo, embora ele – o falante – não acredite que seja o 

caso, seja por intuição ou qualquer outro motivo. A autora traz outras situações com o 
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par deve/devia de intepretação epistêmica e conclui que a interpretação de modal 

epistêmico de deve é bastante frequente enquanto a de devia aparece em contextos mais 

específicos com o conteúdo da sentença prejacente voltado para o futuro, mesmo que 

esteja presente a morfologia de pretérito imperfeito –ia. De todo modo, a interpretação 

de (12) seria preferencialmente contrafactual, como quando a polícia já descobriu o 

autor do assassinato de Marta e, embora todas as evidências apontassem para Paulo, o 

autor do crime foi Marcos: assim o delegado poderia proferir Paulo devia ser o 

assassino de Maria, mas não o é. 

A desinência de pretérito imperfeito –ia nos modais é bastante problemática no 

que diz respeito à mudança de modalidade. Além da diferença mostrada para deve e 

devia, há trabalhos que se debruçam sobre a diferença entre pode e podia. Partindo do 

mesmo construto teórico de Scarduelli, Pessotto (2011) vai propor uma distinção entre 

os tipos de modalização implicados para o verbo poder no contraste da forma presente 

para a forma imperfectiva, como mostram (13) em contraste com (9b). 

 

(13) Paulo podia ser o assassino de Marta. 

 

A autora apresenta as modalidades deôntica, epistêmica e teleológica tanto para 

pode quanto para podia. Pessotto ainda aponta para a possibilidade de podia disparar 

uma interpretação bulética, no entanto, a autora diz que o sentido de desejo é 

depreendido via pragmática, por implicatura, pois a interpretação de desejo pode ser 

cancelada, se o sentido bulético fosse semântico, não poderia haver o cancelamento. 

Assim como Scarduelli, Pessotto postula que a imperfectividade resulta em uma 

leitura preferencialmente não-epistêmica, embora a modalização epistêmica seja 

possível em contextos específicos. De todo modo, a imperfectividade no modal vai 

privilegiar uma interpretação contra-factual, denotando um passado falso. Nas palavras 

da autora, 

 

(...) pode restringe os mundos da base modal àqueles mais próximos ao 

mundo real dado um parâmetro de ordenação, o que expressa uma 

possibilidade mais objetiva e implica factualidade. Já podia retorna uma base 

modal irrestrita, tanto com mundos mais próximos quanto distantes do real, 

mostrando que o falante tem pouca evidência sobre a factualidade da 
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prejacente e com isso veiculando a não-factualidade (PESSOTTO, 2011, p. 

87). 

 

Mediante tais postulações, mostra-se que além da possibilidade de haver 

diferentes modalizações a partir de um mesmo verbo e de uma mesma modalidade 

apresentar diferentes graus, existem outros fatores instituidores de modalidade dentro da 

morfologia do próprio verbo modal, o que faz com que a delimitação do campo de uma 

análise modal não seja tão simples. Não somente isso, existe ainda o escopo entre 

operadores, exemplificado em (14a,b) a respeito da negação e, sobre a interação de 

modais, (14c) e (3) reescrita em (14d).  

 

(14) a) Paulo pode não ser o assassino de Marta. 

b) Paulo não pode ser o assassino de Marta. 

c) Ana deve poder ir a Brasília hoje. 

d) O João pode ter que viajar amanhã. 

 

Com vistas a delimitar os propósitos desta pesquisa, a partir da próxima seção 

serão considerados como modais epistêmicos, apenas os verbos dever e poder com a 

morfologia do presente do indicativo não levando em conta a diferença de gradualidade 

de possiblidade/probabilidade nem a interação entre operadores, modais ou não. No que 

diz respeito à negação e à dupla ocorrência de modais, será aberta uma discussão no 

capítulo 3. 

 

1.4. A SEMÂNTICA DE DEVE E PODE 

Uma vez elucidados os elementos necessários para a interpretação de uma 

sentença modal, vale aprofundar e explicitar aqueles que são necessários para a 

interpretação da modalidade epistêmica no PB, desde a força modal que é dada pelo 

item lexical ao preenchimento das variáveis contextuais, nesse caso, a base modal, pois 

será desprezada a fonte de ordenação que indica a gradualidade. Para tanto, considera-se 

(15). 
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(15) Aquilo lá no céu deve ser um avião. 

 

Partindo da premissa de que se trata de uma leitura epistêmica, entende-se a 

sentença como uma conclusão a que o falante chegou por tudo que ele sabe sobre o 

mundo, sobre coisas que aparecem no céu e sobre aviões, então ele profere (15). Para 

Kratzer (1981, 1991), quando há a leitura epistêmica, a proposição é vinculada à base 

modal epistêmica, ou seja, a proposição é avaliada a partir dos mundos do 

conhecimento do falante. 

Quanto à restrição de mundo, realizada pela fonte de ordenação, Kratzer defende 

que, quando a base modal for epistêmica, a fonte de ordenação vai ser estereotípica, isso 

equivale a dizer que a organização dos mundos restritos se dará em virtude do curso 

natural das coisas, dos fatos se desenrolarem sem imprevistos ou incidentes como em 

um mundo ideal. Assim para a intepretação de (15) poderia ser considerada (16). 

 

(16)  

 

 

No que tange à força modal, dev- traz do léxico a força de necessidade, então (16) 

é interpretada como, em todos os mundos possíveis mais próximos do ideal, com base 

nos conhecimentos de mundo do falante, se tudo ocorrer como normalmente ocorre, 

aquilo lá no céu é um avião. Pode-se imaginar uma situação em que Pedro e Joana estão 

na sacada do apartamento dela, quando ele olha para cima e profere (15). Ele não tem 

certeza, ou tem pouca evidência, se o que ele vê é, de fato, um avião, mas ele sabe que 

Joana mora perto de um aeroporto e a circulação de aviões naquela região é corriqueira, 

como ele já viu aviões antes, a partir de tudo isso, ele conclui que aquilo lá no céu deve 

ser um avião.  

É possível usar a mesma situação para o verbo poder. Contudo, para que a 

sentença (17) se encaixe no contexto, é necessário que o número de evidências que o 
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falante possui seja menor. Por exemplo, Pedro não sabe que Joana mora perto de um 

aeroporto e não sabe nada sobre a área de circulação de aviões, porém, ele sabe o que é 

um avião e como ele voa, nessa situação, ele poderia proferir (17). Indo nessa direção, o 

falante escolheria o modal de acordo com o número de evidências que possui. 

 

(17) Aquilo lá no céu pode ser um avião. 

 

Em se tratando de modais epistêmicos, a interpretação se dá através da base 

epistêmica e da fonte de ordenação estereotípica, a diferença que o uso de poder enseja 

pode ser resultado de que a força modal, não seja de necessidade, mas de possibilidade, 

pois mantém relação com o quantificador existencial. Essa pode ser uma evidência para 

a diferença de gradualidade entre dever e poder epistêmicos. A intepretação de (17) se 

esquematiza em (18). 

 

(18)  

 

  

 Com base em (18), postula-se que a interpretação de (17) seja a de que existe pelo 

menos um mundo possível que esteja próximo do ideal em que, com base nos 

conhecimentos de mundo do falante, se tudo ocorrer como normalmente ocorre, aquilo 

lá no céu é um avião.  

Dessa maneira, dentro do quadro teórico da semântica formal e ancorado na 

proposta de Kratzer (1981, 1991) apresentaram-se os ingredientes necessários para a 

interpretação de uma sentença modal: focalizando a modalização epistêmica. 

Desprezaram-se situações com interação entre operadores e diferenças de gradualidade 

entre os modais, também o contraste com modalizações geradas a partir do uso de outro 
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tempo verbal para além do presente, visando a apenas, delimitar o que se está 

entendendo por modal epistêmico e a formalizar a leitura epistêmica de deve e pode.  

No tocante às estruturas sintáticas dessas formas modais, no capítulo 2, serão 

apresentadas teorias que discutem seu comportamento. Entretanto a partir deste 

capítulo, visando a delimitar com mais clareza a sintaxe dos modais epistêmicos, serão 

restritas a dever apenas as leituras epistêmica e deôntica e a poder as interpretações 

epistêmica, deôntica, circunstancial (com o sentido de capacidade).       
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2. VERBOS MODAIS: SINTAXE 

2.1. A HIPÓTESE DE VERBO PRINCIPAL 

Assim como para o nível de análise semântica, os olhares sobre sintaxe dos 

modais também apresentam divergências na literatura linguística. Há autores, por 

exemplo, que entendem dever e poder como verbos principais. Um dos estudos 

pioneiros para o PB é o de Pontes (1973), no qual a autora se debruça sobre os verbos 

do PB visando a delimitar aqueles que são auxiliares.  

Pontes advoga em favor de critérios sintáticos para a classificação de um verbo 

como auxiliar, em detrimento da abordagem tradicional
9
 que adota critérios semânticos, 

ou seja, de sentido. Para início de sua análise, Pontes afirma considerar o verbo ter que 

precede particípio como um exemplo prototípico da classe de auxiliares do Português 

(mas faz a ressalva de que a sua variante estilística, haver, comporta-se da mesma 

maneira). Dessa forma, a autora vai classificar como auxiliares os verbos que possuem 

as mesmas características sintáticas que ter, quais sejam: possuir posição fixa na 

sequência verbal; não apresentar flexão do particípio; não alterar sua posição na 

passagem da sentença da voz ativa para voz passiva; possuir unicidade sintática e não 

receber escopo de um adjunto como unidades independentes; não interferir nas 

restrições de seleção semântica do verbo e não formar imperativo. 

No que tange à análise dos verbos modais dever e poder como auxiliares, a autora 

vai propor, antes de mais nada, que se trata de verbos ambíguos
10

, afirmando que não há 

somente uma ambiguidade lexical, o que vai gerar uma ambiguidade semântica, mas 

que há ainda uma ambiguidade sintática. Para tanto, ensejando uma maior clareza dos 

dados, Pontes vai propor a distinção entre dois verbos dever
11

 e três verbos poder. De 

todo modo, Pontes admite que esses dois verbos, ainda que ambíguos, possuem 

características sintáticas que são compartilhadas por todos os significados, tanto de um 

verbo quanto de outro. A primeira é a exigência de que o sujeito seja o mesmo para o 

verbo conjugado e o verbo encaixado, como mostram (1a,b) em comparação com as 

construções agramaticais em (1c,d). 

                                                           
9
 Por abordagem tradicional, entende-se a abordagem apresentada nos manuais escolares e na maioria das 

gramáticas. 
10

 Para Pontes (1973), a causa da ambiguidade é a homonímia. 
11

 Pontes reconhece que há diferença entre o dever com o sentido de estar em dívida e o dever que tem 

infinitivo como complemento, mas não apresenta, de fato, uma análise para aquele.   
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(1) a) João deve comprar flores. 

b) João pode comprar flores. 

c) *João deve Paulo comprar flores. 

d) *João pode Paulo comprar flores. 

 

As sentenças mostram que há uma diferença entre os verbos dever e poder e, por 

exemplo, o verbo mandar, no qual cada verbo vai ter um sujeito diferente, como em (2).  

 

(2) João mandou Paulo comprar flores. 

 

Outra observação de Pontes disse respeito ao fato de que nem dever nem poder 

admitem construções introduzidas pela conjunção integrante que como indica a 

agramaticalidade de (3a,b).  

 

(3) a) *Raul deve que ele vai ao cinema. 

b) *Raul pode que ele vai ao cinema. 

 

Em se tratando das sentenças particulares de cada verbo, para dever, a autora traz 

a seguinte distinção: dever1 (ter obrigação) e dever2 (hipotético). Para o propósito deste 

trabalho, serão apenas abordas as questões do dever2 (hipotético) o qual se identifica 

razoavelmente com o que se está propondo para dever epistêmico. Assim com relação à 

configuração sintática, para dever2, a autora vai elencar algumas características 

sintáticas, como as que seguem
12

.  

i. Ocorre antes de ter-do e estar-ndo, como mostram (4a,b) mas nunca depois 

como em (4c,d). 

 

(4) a) João deve ter estudado. 

b) João deve estar estudando. 

c) *João ter estudado deve 

                                                           
12

 Com exceção de (4c,d), os exemplos foram extraídos de Pontes (1973). 
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d) *João estar estudando deve 

 

ii. Não apresenta restrição seletiva em relação ao sujeito (aparente), como indicam 

(5a,b). 

 

(5) a) A pedra deve cair. 

b) A sinceridade deve assustar o menino. 

 

iii. Ocorre com verbos impessoais, o que mostra (6a-c). 

 

(6) a) Deve chover. 

b) Deve haver aula. 

c) Deve ser água. 

 

iv. Pode ocorrer em sentenças passivas, característica vista em (7b) de sua 

correspondente na voz ativa em (7a). 

 

(7) a) João deve comprar flores. 

b) Flores devem ser compradas por João. 

 

v. Não há vinculação entre o tempo em que figura o verbo dever2 e o infinitivo que 

dele depende, o que se vê em (8a,b). Para a autora, isso é uma dificuldade para 

considerá-lo como auxiliar. 

 

(8) a) João deve ter estudado ontem. 

b) João devia estudar hoje. 

 

vi. Comporta a dupla negação (mas não há diferença de significado) como em 

(9a,b). 

 

(9) a) João não deve não ter estudado ontem.  

b) João não pode não ter estudado ontem. 
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Com relação ao verbo poder, assim como para dever, a autora vai partir da ideia 

de que se trata de um verbo ambíguo e vai propor a distinção entre três verbos, dados 

três significados distintos, poder1 (ter poder), poder2 (ter permissão) e poder3 (ser 

possível). Assim como para dever, interessa nesta seção, apenas mostrar as 

características que a autora elege para poder3, o que se aproxima também da ideia que 

está se propondo para poder epistêmico. 

No entanto, no que concerne a poder3, Pontes vai mostrar que ele aparece nos 

mesmos contextos sintáticos e semânticos de dever2, isso porque apresentam o mesmo 

significado (no caso, seriam os dois modais epistêmicos) e vão assumir o mesmo 

comportamento sintático, com a ressalva da característica (i) que torna sentenças com 

dever agramaticais – (10a), mas que com poder, são possíveis, como em (10b). 

 

(10) a) *Paulo tem devido cantar. 

b) Paulo tem podido cantar. 

 

Fazendo o cruzamento dos critérios de auxiliaridade postulados por Pontes com as 

características sintáticas dos dois verbos dever e dos três verbos poder, indicadas por 

ela, a autora vai chegar à conclusão de que, ainda que eles compartilhem de algumas 

características de verbos auxiliares, os verbos modais não o são. A exclusão desses 

modais da classe dos auxiliares é resultado de, para Pontes, eles apresentarem 

multiplicidade de sentido e também por, no caso de poder, ser possível que a sua 

posição varie em uma sentença como em (10a,b) em que poder aparece depois de outro 

verbo. Por essas razões, a autora vai classificá-los como intransitivos, no caso dos 

epistêmicos, sendo que a sentença encaixada vai ser o seu sujeito. 

Indo nessa direção, Lobato (1975) classifica os auxiliares do Português em dois 

grupos: stricto sensu e lato sensu. Os auxiliares do primeiro grupo são os verbos 

efetivamente auxiliares e que apresentam todas as características de verbo auxiliar; os 

do segundo grupo, denominados também auxiliantes, vão ser todos os verbos que 

figuram em sequências verbais e apresentam, apenas em parte, as propriedades de um 

verbo auxiliar. 
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Os critérios sintáticos para delimitar o grupo de auxiliares stricto sensu é o mesmo 

conjunto de critérios apresentados por Pontes (1973), com a inserção de apenas mais 

uma propriedade: a pronominalização. Essa característica diz respeito à impossibilidade 

de ocorrer a pronominalização do verbo auxiliado. Se houvesse dois verbos e só o 

auxiliado pudesse ser substituído por um pronome, tratar-se-ia de dois verbos 

principais; caso nenhum dos verbos pudesse ser pronominalizado, constituir-se-iam em 

um verbo auxiliar e um auxiliado. Não obstante, Lobato vai propor uma hierarquia das 

características determinantes para a efetivação dos verbos como auxiliares ou não, como 

indica a pirâmide invertida em (11), extraída de Lobato (1975, p.79). 

 

(11) 

 

 

No tocante aos verbos modais, em um primeiro momento, Lobato vai propor que 

existem dois tipos de modais: epistêmicos e não-epistêmicos. Para poder, a autora 

coloca o sentido epistêmico – como paráfrase pode ser que – para poder1, e sentido não 

epistêmico – significando permissão ou habilidade – para poder2. Sendo que poder1 teria 

um comportamento mais condizente com o de um auxiliar do que poder2 por não 

oferecer restrições semânticas ao seu sujeito. Contudo a autora conclui que é muito 

sutil, além de problemática, a delimitação de um sentido ou de outro para esses verbos, 

mais difícil ainda seria a contemplação de todos os sentidos possíveis na Língua 
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Portuguesa que os modais instituem com suas possíveis diferentes estruturas sintáticas. 

No bojo dessas postulações, Lobato sugere que “seria talvez mais prudente considerar 

um único verbo poder e único verbo dever com efeitos de sentido diferentes de acordo 

com o contexto em quer fossem atualizados” (LOBATO, 1975, p. 62).  

Ainda que advogue em favor da não-ambiguidade dos verbo modais, Lobato, 

através de sua hierarquia de critérios de verbo auxiliar, vai concluir que dever e poder 

compartilham apenas algumas dessas características o que os colocam apenas como 

auxiliantes – ou auxiliares lato sensu. Duas das características que se destacam que 

excluem esses modais da classe de auxiliares, para Lobato, dizem respeito à 

possibilidade de ser inserida uma negação entre o modal e o verbo encaixado e à 

prominalização, em que a transformação do complemento do verbo encaixado em um 

clítico forma uma unidade que pode ser movida para a sentença anterior como em (12b) 

semelhantemente a (12b) com querer. Dessa forma, esses modais seriam verbos 

principais que poderiam ser empregados como auxiliares. 

 

(12) a) Maria o quer conhecer. 

b) Maria o pode conhecer. 

 

A comparação entre (12a) e (12b) mostra, segundo o que defende Lobato, que o 

complemento do verbo poder e do verbo querer pode ser prominalizado.  

Não somente isso, a autora vai propor que poder com sentido epistêmico está mais 

próximo de um auxiliar do que poder com sentido não-epistêmico – o que se aplica 

também a dever, conclusão advinda do fato de aquele não oferecer restrições semânticas 

ao seu sujeito ao passo que esse, sim. Então, Lobato enxerga poder1 e dever1 como 

verbos intransitivos cuja oração encaixada vai consistir no seu sujeito e poder2 e dever2 

como verbos transitivos. 

Vindo ao encontro de Pontes (1973) e Lobato (1975), Bárbara (1975) classifica os 

verbos modais como verbos principais, intransitivos tendo suas orações encaixadas 

como sujeitos oracionais. De todo modo, a autora não faz análise dos dados do 

Português e toma como referência, apenas, os trabalhos para o comportamento dos 

modais em inglês, afirmando que a análise pode ser transposta univocamente. No 
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entanto, dentro de sua análise, Bárbara afirma que a multiplicidade de sentidos que os 

modais podem gerar é um argumento para classificá-los como verbos principais. Outro 

fator que, para a autora, converge com sua análise é a característica dos modais de 

comportarem dupla negação, como em (13a,b)
13

, Comparando o comportamento de um 

verbo modal com o de um principal. 

 

(13) a) He can‟t not go to Mexico. 

b) He didn‟t promise not to go to Mexico. 

 

Nesta subseção, não serão discutidos os argumentos dessas autoras, apenas 

apresentados. A verificação desses critérios será feita posteriormente. Ademais, indo 

nessa direção, afirmar que os verbos modais são verbos principais implica dizer que eles 

selecionam argumentos e se selecionam seus argumentos, devem oferecer restrições 

semânticas ao sujeito da sentença que vai figurar como seu argumento externo. 

Figueiredo Silva (1996) propõe que os verbos modais são verbos de controle. Isso 

significa dizer que se trata de verbos principais que selecionam seus argumentos como, 

por exemplo, (14) em que poder está sendo tomado como verbo principal. 

 

(14) Ana pode correr. 

 

Como verbo principal, dir-se-ia que Ana é argumento externo de pode, mas que 

também tem que ser argumento externo de correr, pois a sentença é interpretada como 

Maria referindo-se aos dois verbos. Para tanto, seria necessário postular que a 

configuração para a satisfação dos Casos e da grade temática não se daria através de 

movimento – alçamento – e sim com a projeção de uma categoria vazia ec (empty 

category) que tivesse valor anafórico e pronominal, como ilustra a representação 

sintática da SS de (14) em (15).  

 

 

                                                           
13

 Exemplos retirados de Bárbara (1975, p.152). 
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(15)  

 

 

Todo verbo de controle seleciona um DP como argumento externo e um CP como 

argumento interno. Dentro desse CP vai haver sempre um verbo não flexionado que 

seleciona um argumento PRO. A partir de (14), vê-se a necessidade de interpretar PRO 

como co-referencial a Ana, assim, por ser referencialmente dependente vai possuir 

propriedades de anáfora. Contudo essa anáfora não pode ser identificada como vestígio t 

em que há uma relação de co-referência obrigatoriamente controlada entre PRO e seu 

antecedente, sendo que PRO vai se mover em SS para Spec de IP. Por isso, classificado 

como verbo de controle. Atribuindo, portanto, a poder – e analogamente a dever – um 

caráter de verbo transitivo. Indo além, a proposta de Figueiredo Silva (1996) só difere, 

nesse sentido, das afirmações de Pontes (1973), Lobato (1975) e Bárbara (1975) na 

medida em que as outras autoras consideram a oração encaixada como sujeito do modal 

– quando os tomam como intransitivos, ao passo que a classificação do modal como 

verbo de controle implica que a oração encaixada seja, de fato, seu complemento – 

conforme a postulação deles como transitivos.  

Figueiredo Silva (1996) não especifica à qual tipo de modal ela atribui o título de 

verbo de controle. De todo modo, a tomada desses verbos como sendo de controle só se 



42 
 

aplica se eles forem tratados como verbos principais. O que se tentará mostrar nas duas 

próximas seções é que eles não se encaixam nessa classificação.     

 

2.2. A HIPÓTESE INACUSATIVA 

Instituindo uma dicotomia para as propostas que consideram os modais como 

verbos principais, a hipótese inacusativa (BURZIO, 1986) advoga em favor de uma 

subdivisão da classe dos verbos intransitivos em duas: verbos inergativos e verbos 

inacusativos. Os verbos inergativos são aqueles que só selecionam argumento externo 

enquanto os inacusativos constituem um grupo de verbos que só seleciona argumento 

interno.  

Mioto et al (2007) adaptam essa hipótese propondo que é inacusativo todo verbo 

que não tem especificador e subcategoriza complemento. Para os autores, “a maioria 

dos verbos desta classe são os modais (...). O fenômeno interessante de construções que 

apresentam esta classe de inacusativos é que um argumento do verbo encaixado vai 

acabar sendo o sujeito da sentença” (p. 153). Dessa forma, uma vez que os inacusativos 

não selecionam argumento externo, não podem oferecer restrições semânticas ao tipo de 

sujeito da sentença, como mostrado na introdução para dever e poder, da mesma forma, 

comportam-se verbos como parecer, costumar e ir – com sentido de futuro.   

Além disso, outra característica dos verbos inacusativos é a impossibilidade de 

atribuir Caso acusativo ao seu complemento. Por isso, inacusativos. Segundo a 

generalização de Burzio (1986), um verbo só atribui papel θ a seu argumento externo se 

atribuir Caso ao seu argumento interno e, da mesma forma, só atribui Caso ao seu 

argumento interno se atribuir papel θ a seu argumento externo. Dessa forma, uma vez 

que não possuem argumento externo, não podem atribuir-lhe papel θ e, 

consequentemente, não atribuem Caso acusativo ao seu complemento. 

Por isso, é pertinente explicitar que mesmo que uma sentença com um verbo 

inacusativo tenha sujeito, este não será argumento externo do verbo, como mostra (16). 

 

(16) Ana deve comprar uma blusa nova. 
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A gramaticalidade desse tipo de construção leva à ideia de que todos os verbos 

estão satisfeitos quanto ao seu número de argumentos e todas as posições receberam 

Caso e papel θ, sendo que não tenha ficado nenhum Caso ou papel θ a ser atribuído. 

Assim em (16), deve tem toda a sentença encaixada Ana comprar uma blusa nova como 

argumento interno, mas não lhe atribui Caso acusativo. Comprar vai atribuir papel θ de 

agente ao seu argumento externo Ana e Caso acusativo a seu argumento interno uma 

blusa nova, mas por ser uma forma sem flexão não poderá atribuir Caso nominativo. 

Em virtude disso, para que a sentença seja gramatical, Ana (argumento externo de 

comprar) vai se mover, em SS, para a posição de Spec de IP para receber Caso 

nominativo da flexão I do verbo flexionado deve, tornando-se sujeito da sentença, como 

em (17), onde t (trace) indica o vestígio – da posição de origem – de onde houve o 

deslocamento para a posição de Spec. 

 

(17)  

 

 

Dito de outro modo, o argumento externo no InfP encaixado vai ser alçado para a 

posição de Spec do IP – DP deixando vestígio t – para receber Caso nominativo. Esse 

movimento é o que atribui a esse tipo de verbo – inacusativo – o título de verbo de 

alçamento.  Vale mencionar que Pontes (1973) já havia constatado essa característica, 



44 
 

por essa razão, ela denominou o sujeito da sentença com um verbo modal como sujeito 

aparente. Essa mesma configuração se aplica a verbos impessoais, por exemplo, como 

em (18). 

 

(18) Pode chover. 

 

Para a gramaticalidade dessa sentença, basta ser satisfeita a grade argumental de 

poder, que só requer argumento interno, chover, e de chover, que não requer nenhum 

argumento. Assim, para satisfazer o EPP, a flexão I de poder vai atribuir Caso 

nominativo a um expletivo (representado por um pro) que é nulo em Português, como 

mostra a representação em SS de (18) em (19). 

 

(19)  

  

 

Em algumas línguas, como o Inglês, por exemplo, o expletivo é lexicalmente realizado, 

como it, indicado em (20).  
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(20) It might rain. 

 

No que tange à sua seleção categorial, dever e poder, diferentemente de outros 

verbos inacusativos, vão somente subcategorizar InfP como complemento, como pôde 

se verificar em todas as sentenças gramaticais com esses verbos. A violação dessa c-

seleção gera sentenças agramaticais como em (3a,b). 

 

2.3. A HIPÓTESE DE VERBO AUXILIAR 

Indo ao encontro da hipótese inacusativa, há alguns linguistas que classificam os 

verbos modais como verbos auxiliares. Para Ferreira (2009), ser inacusativo é uma 

propriedade necessária a um verbo auxiliar, pois enquanto item funcional, o auxiliar não 

deve oferecer restrição semântica ao sujeito da sentença e nem selecionar efetivamente 

argumentos.   

Miranda (1975) parte do princípio de que é equivocado o tratamento sintático que 

os verbos modais dever e poder têm recebido tradicionalmente, na medida em que são 

classificados – independentemente da categoria – como integrantes da mesma classe de 

verbos. A hipótese da autora é a de que esses dois verbos se comportam sintaticamente 

de maneira bastante diferente e, por isso, devem ser analisados separadamente. O 

interesse de Miranda é depreender as características sintáticas desses verbos modais que 

os incluiriam na classe de verbos auxiliares e/ou na classe de verbos principais. 

A autora vai partir da premissa de que dever e poder são ambíguos, sem se 

comprometer em supor a causa dessa ambiguidade. Para a autora, se esses verbos forem 

auxiliares, fica a cargo da interpretação semântica a atribuição aos modais de um 

sentido radical (dever: ser obrigado a; poder: permissão, habilidade) ou epistêmico 

(dever: conclusão; poder: possibilidade); caso se trate de verbos principais, há também 

as duas interpretações; quantos às estruturas, a interpretação epistêmica é resultado de 

uma estrutura subjacente intransitiva e a interpretação radical, de uma estrutura 

subjacente transitiva. 

No que tange às características que dever e poder têm de serem verbos auxiliares, 

a autora vai apresentar as de: virem sempre seguidos de infinitivo impessoal, em 
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detrimento de preposições, conjunções, gerúndio, particípio; possuírem voz ativa e voz 

passiva como sinônimas, como indicam (21a,b)
14

.  

 

(21) a) A enfermeira deve examinar o paciente. 

b) O paciente deve ser examinado pela enfermeira. 

 

Outra característica seria a permissão da concordância com passiva impessoal, como em 

(22a,b). 

 

(22) a) Devem-se examinar os pacientes. 

b) *Deve-se examinar os pacientes.
15

 

 

Além disso, Miranda vai elencar uma série de características sintáticas que esses 

dois modais possuem e que são compartilhadas por verbos principais. Para a autora, a 

postulação de dever e poder como verbos principais ensejaria algumas explicações que 

não se mostram satisfatórias em uma abordagem que os toma como auxiliares, por 

exemplo, a possibilidade de ocorrência múltipla de modais em uma mesma sentença. 

Além disso, a afirmação dos modais como auxiliar poderia apresentar uma explicação 

mais verossímil para a mudança de significado dos modais quando mudam de posição 

em uma sentença, o que vem ao encontro da proposta de Cinque (2006), como será 

apresentada no capitulo 3. Não somente esses, a seleção de advérbios temporais que não 

estejam no mesmo tempo em que os modais, exemplificado em (23a,b), seria um 

argumento para a inserção desses verbos na classe de auxiliares. 

 

(23) a) A menina devia estudar hoje. 

b) O João deve ter saído ontem. 

 

                                                           
14

 Com exceção de (23a,b), os exemplos de (21-29) foram extraídos de Miranda (1975). 
15

 A autora vai assinalar essa sentença como agramatical. No entanto, ela só pode ser considerada 

agramatical no sentido normativo-prescritivo da Gramática, enquanto desvio da norma padrão, pois é uma 

sentença não só possível como muito recorrente no PB. 
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Essa diferença se dá pela não-interpretação de deve como presente e também pela 

não-interpretação de devia como pretérito imperfeito, o que, pelo contrário, indica algo 

voltado para o futuro. Interessante notar que, para Pontes (1973), todavia, como foi 

mostrado em (8a,b), a divergência entre o tempo indicado pelo advérbio e o tempo 

representado pela morfologia do modal é justamente um argumento para classificá-lo 

como verbo principal. A respeito disso, como será mostrado na próxima seção, esta 

pesquisa converge com a proposta de Miranda (1975) no que concerne a essa 

característica, pois será proposto que a divergência entre a morfologia de pretérito 

imperfeito e o tempo que denota é uma anomalia verbal, presente nos auxiliares modais.         

Frente a características que corroboram com a postulação de dever e poder como 

verbos auxiliares e também como verbos principais, a proposta de Miranda (1975) vai 

consistir em uma abordagem que ela mesma denomina “uma análise alternativa para 

dever e poder” (p. 76). Esta análise vai se firmar na hipótese da autora de que esses dois 

verbos possuem configurações sintáticas perceptivelmente distintas e, por isso, 

pertencem a diferentes grupos de verbos. Para tanto, a autora vai apontar uma série de 

dessemelhanças. 

A primeira diferença entre os dois verbos, para a autora, é a de que dever não 

aparece em formas infinitas (infinitivo, gerúndio e particípio), ao passo que poder sim, 

como mostram (24a-c) respectivamente em contraste com (24d-f). 

 

(24) a) *A enfermeira quer dever examinar o paciente. 

b) *A enfermeira está devendo dever o paciente. 

c) *A enfermeira tem devido examinar o paciente.  

d) A enfermeira quer poder examinar o paciente. 

e) A enfermeira está podendo examinar o paciente. 

f) A enfermeira tem podido examinar o paciente. 

 

Outra dessemelhança do comportamento desses dois verbos, mostrada pela autora, 

trata da posição da negação. Enquanto a intervenção de uma negação entre dever e o 

infinitivo gera, para autora, sentenças agramaticais, isso não se sustenta para o verbo 

poder, como exemplificam as sentenças (25a-d). 
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(25) a) A enfermeira deve examinar o paciente. 

b) A enfermeira não deve examinar o paciente. 

c) *A enfermeira deve não examinar o paciente. 

d) *A enfermeira não deve não examinar o paciente.
16

 

 

Contrapondo com (26a-d). 

 

(26) a) A enfermeira pode examinar o paciente. 

b) A enfermeira não pode examinar o paciente. 

c) A enfermeira pode não examinar o paciente. 

d) A enfermeira não pode não examinar o paciente. 

 

O último argumento da autora empregado para indicar divergências entre o 

comportamento sintático dos verbos modais em questão está ligado à distribuição 

diferente dos advérbios para sentenças com modais como mostram (27a,b). 

 

(27) a) A enfermeira sempre deve examinar o paciente. 

b) A enfermeira deve sempre examinar o paciente. 

 

Para a autora, independente da interpretação que se atribua a dever (radical ou 

epistêmica), as duas sentenças vão ser sinônimas, o que aponta para o fato de que a 

posição do advérbio em relação ao modal não altera o significado da sentença. Por outro 

lado, quanto a poder, as sentenças (28a,b) mostram que a distribuição do advérbio vai 

alterar o significado da sentença. Ao passo que em (28a) o escopo do advérbio sempre 

está sobre o modal pode, em (28b), o escopo vai cair sobre o verbo prejacente examinar.  

 

(28) a) A enfermeira sempre pode examinar o paciente. 

b) A enfermeira pode sempre examinar o paciente. 

                                                           
16

 Contrariamente ao que a autora propõe, (25c,d) são possíveis no PB. 
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Frente à detalhada análise de Miranda para o não-paralelismo do comportamento 

sintático de dever e poder, a “análise alternativa” da autora vai consistir na postulação 

de que dever é um verbo exclusivamente auxiliar independente de sua interpretação 

semântica
17

. O argumento da autora é o de que dever apresenta características de verbo 

auxiliar a exemplo de ir, indicando futuridade (auxiliar prototípico do Português em sua 

opinião), como ausência de algumas formas enquanto verbo modal (anomalia); a 

impossibilidade de a negação estar posicionada entre o verbo auxiliar e o principal; a 

distribuição de advérbios sem mudança de significado; a concordância do verbo com o 

sujeito na passiva impessoal; a impossibilidade de dever aparecer com uma conjunção 

integrante ou preposição. 

No que concerne ao verbo poder, a autora advoga em favor da tomada de poder 

tanto como verbo auxiliar quanto como verbo principal [intransitivo]. Miranda admite 

que poder compartilha algumas características de verbo auxiliar como a possibilidade 

de concordância em construções com passiva impessoal, a gramaticalidade de sentenças 

que possuem uma negação e também um elemento de polaridade negativa, característica 

visualizada em (29a,b). 

 

(29) a) A enfermeira não pôde entender patavina do recado. 

b) *A enfermeira não pareceu entender patavina do recado. 

 

Ainda assim, a autora vai mostrar que esse verbo apresenta algumas 

características de verbo principal, tais como não possuir posição fixa na sentença; não se 

tratar de um verbo anômalo
18

; não oferecer restrições quanto à posição da negação; 

apresentar mudança de significado com relação à posição de um advérbio; poder ocorrer 

com outro auxiliar. Quanto ao seu caráter ambíguo, Miranda vai propor que poder 

quando ocorrer como auxiliar vai ter interpretação epistêmica e como verbo intransitivo 

vai conter a interpretação radical.  

                                                           
17

 Diante do comportamento sintático semelhante para dever com interpretação radical e com 

interpretação epistêmica, a autora vai concluir que, para este, a ambiguidade é de natureza semântica e 

não sintática.  
18

 Isso se deve ao fato de, assim como Pontes (1973), a autora considerar formas no indicativo como 

imperativo.  
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A questão da variação na posição da sentença – bem como da interferência da 

negação – será discutida no capítulo 3. Quanto à ausência de formas verbais, haverá 

uma discussão mais detalhada mais adiante, a qual começará na próxima seção e 

terminará no capítulo 3. 

Burckhardt (1977), assim como Miranda (1975), vai tentar demonstrar a 

configuração de verbo auxiliar que os verbos modais têm, porém, à diferença de 

Miranda, Burckhardt atribui o mesmo comportamento sintático tanto para dever quanto 

para poder. Um dos grandes argumentos do autor para a postulação desses verbos como 

auxiliares diz respeito à dificuldade encontrada para postular a existência de, no 

mínimo, duas entradas lexicais para dever e poder, o que complicaria muito a teoria. 

Para Burckhardt, há apenas uma entrada lexical para cada um desses verbos – o 

que, em última análise, coloca-os como unidades não ambíguas – e, no léxico da língua, 

o significado primeiro de dever é obrigatoriedade e de poder é possibilidade. Para o 

autor, todos os outros sentidos que esses modais abarcam compartilham desse mesmo 

lexema, que ele vai dizer se tratar do significado básico desses verbos e que não há 

diferenças em suas estruturas sintáticas. 

Não obstante, o autor defende que dever
19

 e poder, sintaticamente falando, são 

verbos auxiliares, por apresentarem as seguintes características:  

i) Colocação antes de infinitivo, como em (30b) em detrimento de (30a). 

 

(30) a) Lúcio deve sair.  

b) *Lúcio deve saído. 

 

ii) Uso do verbo sem o complementizador que; como mostra o contraste de 

gramaticalidade entre (31a) e (31b). 

 

(31) a) Paulo pode viajar segunda-feira. 

b) *Paulo pode que viajar segunda-feira. 

 

                                                           
19

 O autor faz menção ao dever lexical com sentido de estar em dívida e diferencia o comportamento 

sintático deste do dever auxiliar.  
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iii) Inadmissão de sujeitos diferentes para o verbo encaixado e para o verbo no 

infinitivo, como em (1a) e (1c) reescritos em (32a,b). 

 

(32) a) João deve comprar flores. 

b) *João deve Paulo comprar flores. 

 

iv) Impossibilidade de pronominalização do complemento encaixado como em 

(33d) analogamente a construções com o verbo ter (prototípico auxiliar) em 

(33b). Característica já mencionada por Lobato (1975). 

 

(33) a) Tu tens saído. 

b) *Tu o tens. 

c) Tu deves sair. 

d) *Tu o deves.   

 

v) Negativização – ou seja, a sequência verbal auxiliar-auxiliado não pode ser 

separada por uma negação, como em (34). 

 

(34) *O filho não deve não escutar o pai
20

. 

 

vi) Apassivação, quando somente o verbo prejacente passa para a forma passiva, 

como em (7b) rescrito em (35a), contrastando com (35b). 

 

(35) a) Flores devem ser compradas por João 

b) *Flores são devidas compradas por João.  

 

2.4. A SINTAXE DE DEVE E PODE 

Uma vez delimitado quais são os verbos modais epistêmicos no PB e o que se 

quer dizer quando se atribui a eles esse título, bem como apresentadas algumas 

propostas que os classificam como sendo verbo auxiliar ou verbo principal, é pertinente 

                                                           
20

 Assim como advertido na análise de Miranda (1975), esse tipo de negação é possível no PB. 
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analisar o comportamento sintático desses mesmos verbos, para justificar a decisão de 

inscrevê-los em uma ou outra classe.  

Como já foi indicado na introdução e detalhado no capítulo 1, a proposta 

defendida nesta monografia é a de que dever e poder são unidades não-ambíguas. Uma 

vez assumido esse pressuposto, o argumento da diversidade lexical para os modais para 

classificá-los como verbos principais não se mantêm. De acordo com a explicação de 

Burckhardt (1977), complicaria muito uma teoria ter que postular uma entrada lexical 

para cada sentido que esses modais podem gerar, ainda mais que eles nem sempre são 

facilmente depreendidos como apontou Lobato (1975). Por isso, uma vez que se assume 

haver uma única entrada lexical para dever e poder modais, o argumento da diversidade 

de sentido não se sustenta para classificá-lo como verbo principal. 

Ainda assim, como explicitado em maior ou menor grau pelos autores 

supracitados, existe no PB um verbo dever que não é modal. É o dever lexical. 

Conforme Mioto et al (2007), itens lexicais são aqueles capazes de fazer a seleção 

semântica dos seus argumentos, atribuindo, portanto, papéis temáticos aos itens que 

foram selecionados. Nomes, verbos e adjetivos são grandes representantes desse grupo. 

Por outro lado, itens funcionais são os que não apresentam critérios de seleção 

semântica (s-seleção), mas apenas de seleção categorial (c-seleção). Algumas 

preposições e alguns verbos são considerados itens funcionais, por terem função 

meramente gramatical.  O verbo dever enquanto modal [epistêmico] é considerado um 

item funcional por não s-selecionar argumentos, ou seja, não apresentar nenhum tipo de 

restrição semântica quanto ao seu sujeito, como mostram os exemplos (36a-e). 

 

(36) a) Ana deve ir a Brasília hoje. 

b) Aquilo lá no céu deve ser um pássaro. 

c) O elevador deve ter estragado. 

d) A solidariedade deve comover as pessoas. 

e) Deve ter chovido em Passo Fundo. 
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A gramaticalidade das sentenças (36a-e) aponta para o fato de que dever enquanto 

item funcional não apresenta restrições quanto ao sujeito ser +humano, –humano e 

+animado, –animado, abstrato e até mesmo uma sentença sem sujeito [fonologicamente 

realizado] respectivamente. Por essa razão, postula-se que os verbos modais por não 

oferecerem restrição semântica são considerados itens funcionais/gramaticais. 

Como o propósito desta pesquisa é analisar os verbos modais epistêmicos, não 

será abordada a discussão se a característica de s-seleção se aplica a outro tipo de 

modal, como o deôntico. Por isso, basta mostrar (como em 36a-e) que os modais 

epistêmicos não oferecem restrições de seleção semântica quanto ao tipo de sujeito, o 

que os afasta da classe dos verbos principais – e da classe de controle – e os aproxima 

do comportamento inacusativo [e de alçamento] de verbos auxiliares.  

 Em contrapartida, o dever lexical, cujo significado é de estar em dívida/em débito 

com é capaz de s-selecionar os seus argumentos bem como de atribuir-lhes papéis 

temáticos, oferecendo restrições semânticas. Com emprego lexical, dever atribui três 

papéis θ: agente, paciente e benefactivo, como em (37a,b).  

 

(37) a) João deve sua vida ao amigo.  

b) Aquela escola deve milhares de dólares à prefeitura. 

 

As sentenças (37a,b) contêm dever lexical. Em (37a), dever atribui o papel de 

agente a João, o de paciente a sua vida e de benefactivo a amigo. Interessante notar que 

o papel de agente é, nesses casos,  somente atribuído a seres com traço +humano, ou por 

metonímia, a uma instituição, como se vê em (37b). A violação da s-seleção explica a 

agramaticalidade da sentença (38). 

 

(38) *A esperança deve cinquenta reais para o banco. 

 

No tocante à sua c-seleção, o dever lexical seleciona três DPs, um como 

argumento externo e dois como argumentos internos. No caso do dever funcional, há 
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restrições quanto à seleção categorial e o verbo subcategorizará apenas um InfP como 

complemento. É possível notar nas sentenças (39a,b), a agramaticalidade gerada pela 

violação dos critérios de c-seleção, tanto do dever lexical quanto do funcional 

respectivamente, onde um InfP aparece como sujeito de dever lexical – ao invés de DP 

– e um DP aparece como complemento de dever funcional – em detrimento de um InfP.       

 

(39) a) *Amar deve um jantar de boas-vindas ao seu primo. 

b) *Pedro deve João comprar uma casa nova. 

 

Além das restrições de c-seleção, uma particularidade dos verbos modais e que os 

aproxima da hipótese de verbo auxiliar é a de que eles são anômalos
21

/defectivos, ou 

seja, são verbos que não possuem todas as formas verbais para todas as pessoas e/ou 

para todos os tempos. No caso do modal dever, não há formas do pretérito perfeito, por 

exemplo, como é mostrado em (40a-c). 

 

(40) a) *Devi viajar. 

b) *Marcos deveu sair mais cedo do trabalho ontem. 

c) *Os meninos deveram estudar para a prova. 

 

Esses exemplos servem como mais uma evidência do comportamento auxiliar 

modal do verbo dever. No entanto, essa anomalia não se faz presente no paradigma 

verbal do verbo dever lexical, como aponta a gramaticalidade de (41a,b). 

 

(41) a) Devi tanto dinheiro ao banco que acabei tendo a casa leiloada. 

b) O Latim deveu sua importância ao prestígio do império romano. 

  

                                                           
21

 Stowell (2004) propõe, a partir de verbos do Inglês, que a anomalia, ou seja, o fato não possuir todas as 

formas verbais, é uma característica dos verbos modais.  
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Outra característica do dever modal, no tocante à sua anomalia, é a 

impossibilidade de se construírem sentenças no imperativo como indica a 

agramaticalidade de (42a,b). 

 

(42) a) *Deva arrumar um emprego. 

b) *Deve arrumar um emprego. 

 

De todo modo, visualiza-se que a ausência da forma para o imperativo não ocorre 

com o dever lexical, como mostra (43a,b). 

 

(43) a) Deva favores a Paulo, mas não a Raul. 

b) Deve favores a Paulo, mas não a Raul. 

 

Outra característica ainda sobre a anomalia dos modais, e que já constatada pelos 

autores supracitados, diz respeito ao fato de que o pretérito imperfeito não indica 

passado e sim, na maioria das vezes, futuro, como foi mostrado no capítulo 1 e é 

exemplificado na diferença de significado presente em (44a) com dever lexical e (44b) 

com dever modal. 

 

(44) a) *João devia dinheiro amanhã. 

b) João devia chegar amanhã. 

 

Por essas razões, postula-se a existência de dois verbos dever, um lexical 

atribuidor de três papéis temáticos, agente, paciente e benefactivo e de três DPs como 

argumentos, dois internos e um externo e um dever funcional que atua como modal – 

nesse caso, epistêmico – que não apresenta restrições semânticas aos seus argumentos, 

mas subcategoriza InfP como complemento. Além disso, trata-se de um verbo anômalo. 

Desse modo, deixando ainda em aberto a questão da negação e a da impossibilidade de 
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dever aparecer em suas formas não-finitas, parece que se está diante de um verbo 

auxiliar.  

Embora não haja dúvida de que o verbo poder também é um verbo que institui 

modalizações, como a epistêmica, a deôntica e a circunstancial, gerando sentidos de 

permissão, capacidade, habilidade, possibilidade, probabilidade etc, como já foi 

mostrado neste estudo, admite-se que a sua morfologia bem como suas características 

sintáticas sejam, grosso modo, as mesmas do modal de necessidade (o que contraria 

Miranda (1975)). Assim sendo, enquanto verbo modal, o verbo poder [epistêmico] 

também não oferece restrições de s-seleção, como apontam as sentenças (45a-e) 

apresentando sujeitos com diferentes traços semânticos. 

 

(45) a) Ana pode ir a Brasília hoje. 

b) Aquilo lá no céu pode ser um pássaro. 

c) Esse remédio pode ajudar no tratamento. 

d) A mentira pode ter sido a causa da separação do casal. 

e) Pode ter havido muitos roubos à empresa na noite passada. 

 

Assim como o verbo dever [epistêmico], poder [epistêmico] não s-seleciona 

sujeito, pois não lhe oferece restrições semânticas. Não obstante, tratando-se também de 

um verbo funcional, era de se esperar que poder apresentasse restrições de c-seleção e, 

enquanto modal, apenas subcategorizasse InfP como complemento (como também 

indicam os exemplos de (45a-e)). Ainda assim, no PB, são possíveis sentenças como 

(46)
22

. 

 

(46) Deus pode tudo. 

 

Como proposto por Ferreira (2009), a gramaticalidade de (46) poderia conduzir à 

ideia de que é possível que poder c-selecione um DP como argumento interno. 

Entretanto a autora afirma há indícios de que poder está subcategorizando um InfP na 

                                                           
22

 Os exemplos (46)-(50) foram retirados de Ferreira (2009). 
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estrutura de base que está elíptico, como por exemplo, o verbo fazer, assim 

exemplificado na sentença (47). 

 

(47) Deus pode fazer tudo. 

 

Um dos indicativos para supor a existência de um InfP elíptico é a 

impossibilidade de se construir uma sentença passiva a partir de (47), o que leva à 

agramaticalidade de (48). 

 

(48) *Tudo é podido por Deus. 

 

Esse exemplo vem ao encontro da hipótese de que há um InfP elíptico 

subcategorizado e que esse InfP é fazer, ao se contraporem a sentença na voz ativa em 

(47) e a sua correspondente passiva em (49). 

 

(49) Tudo pode ser feito por Deus. 

 

A sentença (49) exemplifica o que Burckhardt diz sobre o comportamento do 

verbo auxiliar a respeito de que na mudança da voz ativa para a voz passiva, apassiva-se 

somente o verbo encaixado. Além disso, outro indício de que tudo não é argumento 

interno de poder é a impossibilidade de se substituir um agente como Deus por, por 

exemplo, um sujeito inanimado como pedra, como aponta a agramaticalidade de (50). 

 

(50) *A pedra pode tudo. 

 

O fato de a sentença (50) ser agramatical corrobora com a postulação de que há 

um verbo na estrutura de base que s-seleciona um agente como sujeito, já que a 

agramaticalidade de (50) não pode ser explicada pela s-seleção do poder [epistêmico], 
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pois, como foi mostrado, não há restrições semânticas oferecidas por esse verbo. Assim, 

uma explicação possível para a agramaticalidade de sentenças como (48) é a de que 

verbos que não possuem agente – argumento externo – não podem ser apassivados, pois 

não apresentam agente. No entanto, há restrições de s-seleção oferecidas pelo verbo 

fazer que atribui papel θ de agente ao sujeito, como aponta a agramaticalidade também 

de (51). 

 

(51) *A pedra pode fazer tudo. 

 

Não somente isso, a suposição de que há um verbo elíptico na estrutura de base 

em construções com poder obsta a firmação do argumento que, como verbo principal, 

esse verbo também seleciona DPs. Pois, na verdade, há um verbo elíptico na estrutura 

de base que vai selecionar um argumento externo agente, mas vai ser alçado para a 

posição de Spec do IP e vai figurar com sujeito da sentença. Indo adiante, tendo um 

comportamento prototípico de um verbo modal, o verbo poder também é um verbo 

anômalo. E, do mesmo modo que dever, não possui formas para imperativo como 

aponta a agramaticalidade das sentenças (52a,b). 

 

(52) a) *Possa sair. 

b) *Possam me ajudar a fazer o trabalho. 

 

No entanto, a inserção da característica anômala de não formar imperativo para 

poder não é unânime. Como foi indicado, há autores que incluem poder como verbo 

principal pelo fato de assumirem que esse verbo possui formas de imperativo. 

Retomando o que propõe Pontes (1973), pode haver imperativo com indicativo para 

poder, somente quando este significar permissão, com em (53a,b).
23

 

 

(53) a) Pode por mais café. 

b) Podem me revistar. 

                                                           
23

 Exemplos retirados de Pontes (1973). 
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A respeito disso, vale a observação de que há indício de que as formas de poder 

em (53a,b) não constituem formas imperativas, isso porque seria bastante difícil 

parafrasear (53a), por exemplo, por outra forma imperativa com o mesmo sentido de 

poder, permissão, como exemplifica (54). 

 

(54) *Tenha a permissão para por mais café. 

 

  Desse modo, mantém-se a anomalia para o imperativo fazendo a ressalva de que 

a ordem instituída por sentenças como (53a,b) é interpretada via pragmática. Indo nessa 

direção, o que se propõe é que o verbo poder [epistêmico] apresenta comportamento 

muito semelhante ao do verbo dever [epistêmico]: possuem fórmulas anômalas em seu 

paradigma verbal; subcategorizam somente InfP como complemento; não oferecem 

restrições semânticas ao sujeito; são verbos cujo complemento não pode ser 

prominalizado; tratam-se de verbos inacusativos com comportamento de alçamento.      

Dessa forma, frente a esses apontamentos, atribui-se para esse trabalho a 

postulação de dever e poder epistêmicos como verbos auxiliares. As características de 

intercalação da negação, de múltipla ocorrência de modais, de contraste de 

gramaticalidade de poder para dever no que tange à figuração em suas formas não-

finitas e de mudança de significado atribuída ao modal de acordo com a posição que 

ocupa na sentença serão discutidas no capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

3.  VERBOS MODAIS: NÚCLEOS FUNCIONAIS 

3.1. A HIERARQUIA DOS NÚCLEOS FUNCIONAIS 

Como foi mostrado, os verbos modais epistêmicos dever e poder são auxiliares 

inacusativos e o que os diferencia é o paradigma morfológico, embora isso não seja 

suficiente para tratá-los como pertencentes a classes diferentes. Não obstante, uma das 

propriedades que os insere nessas classes de auxiliares e de inacusativos é o fato de 

atuarem como verbos funcionais gramaticalizados ou que estão passando por um 

processo de gramaticalização. Castilho (2010) define gramaticalização como um 

conjunto de processos pelos quais passa uma palavra, como, por exemplo, o ganho de 

novas propriedades sintáticas, morfológicas, semânticas; a transformação em uma forma 

presa e/ou o desaparecimento como consequência de uma cristalização extrema.  

Partindo da premissa de que dever e poder estão em processo de gramaticalização, 

poder-se-iam encontrar nesses verbos propriedades subjacentes a esse processo. Uma 

delas é o fato de que, enquanto item funcional, a sua posição na sentença vai se 

tornando mais rígida e reage fortemente a interposições e intercalações. Além disso, a 

não-restrição semântica ao seu sujeito e a não-seleção de argumentos constituem 

evidência para a sua perda semântica, lexical (principalmente ao se contrastarem dever 

funcional e dever lexical, para o qual essas propriedades não são inerentes). Outra 

propriedade que vem ao encontro da posição fixa na sentença e da perda semântica diz 

respeito à formação de um predicado complexo a partir do verbo modal e o verbo 

prejacente, desencadeando o fenômeno da Reestruturação
24

. Rizzi (1982) apresenta o 

fenômeno da reestruturação como um processo de simplificação estrutural no qual uma 

estrutura sintática originalmente bissentencial se transforma em uma monossentencial 

formando um verbo complexo a partir do verbo matriz e do verbo encaixado. 

Esse predicado complexo pode ser formado tanto por um verbo que subcategoriza 

um InfP quanto um que subcategoriza um GerP ou um PartP. No tocante aos verbos 

modais epistêmicos, ainda que não selecionem seus argumentos, no que tange à sua 

seleção categorial, eles vão subcategorizar um complemento InfP, instituindo, dessa 

forma, um predicado complexo de modo que os dois verbos – o modal e o seu 

complemento InfP – tornem-se uma única unidade sintática. O que elucida mais uma 

característica de verbo auxiliar que é a de auxiliar e auxiliado formarem uma única 

                                                           
24

 Proposto por Rizzi (1982). 
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unidade sintática. Indo nessa direção, os verbos modais figuram como núcleos 

funcionais. 

Cinque (2006) propõe a existência de uma hierarquia para os núcleos funcionais, 

na qual os núcleos funcionais seguem uma ordem rígida inalterável em uma sentença. 

Esse ordenamento ocorre, segundo o autor, para os verbos que desencadeiam o 

fenômeno da reestruturação. Extraída de Cinque (2006, p. 10), a Hierarquia dos Núcleos 

Funcionais pode ser vista em (1).  

 

(1)  

   

 

Como assinala Rech (2011), a proposta de Cinque não prevê que todas as línguas 

naturais possuam um núcleo funcional – seja ele um verbo ou um advérbio – para 

representar cada uma das posições presentes na hierarquia; o que o autor sugere é que, 

uma vez que haja representantes para esses núcleos em uma dada língua, eles sigam 

rigidamente o ordenamento proposto. 

Uma vez estabelecido que é necessário ao verbo inserido no núcleo funcional que 

desencadeie o fenômeno da reestruturação, ele não deve atribuir papel temático e não 

possuir argumento próprio. Por isso, Cinque (2006) conclui que o uso de um verbo 

como predicado de reestruturação deve gerar a formação de uma sequência verbal.    

Ferreira (2009) mostrou que dever e poder são desencadeadores do fenômeno de 

reestruturação no PB e, por isso, possuem uma posição prevista na hierarquia dos 

núcleos funcionais. Todavia, ao se observar (1), nota-se que há lugares fixos para 

modalizadores epistêmicos, volitivos (bulético), de obrigação (deôntico), de habilidade 

(circunstancial), de permissão (deôntico). Assim, restringindo a hierarquia de Cinque 

somente aos modais, ter-se-ia (2). 
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(2)  

 

Substituindo os termos empregados por Cinque pela classificação proposta por 

von Fintel (2006), ter-se-ia (3). 

 

(3)  

 

A partir disso, é possível constatar que a hierarquia de Cinque antevê a múltipla 

ocorrência de modais figurando em uma sequência verbal, não somente isso, a 

ordenação dos núcleos funcionais aponta, com relação aos verbos modais, para a 

intepretação que cada modal vai receber de acordo com a sua posição.  

 

3.2. A FIGURAÇÃO DOS MODAIS EM SEQUÊNCIAS VERBAIS 

Como já indicado, os verbos modais subcategorizam InfP como complemento. 

Essa subcategorização vai gerar a formação de um predicado complexo desencadeador 

do fenômeno da reestruturação, propondo, assim, que o verbo matriz e o verbo 

encaixado constituam uma única unidade sintática como em (4). 

 

(4) Maria deve entregar o relatório até amanhã. 

 

 

A sentença em (4) é ambígua. Isso se deve ao fato de dever abarcar várias 

modalizações gerando várias interpretações semânticas como já mostrado. Em termos 

sintáticos, a representação dessa sentença vai conter o alçamento do argumento externo 

de entregar para a posição de Spec de IP para tornar-se o sujeito da sentença, da mesma 

maneira que (5). 
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(5) Maria pode comprar um carro. 

 

A sentença (5) também é ambígua. No que tange à sintaxe, parece se estar diante 

da mesma construção do que (4), tomando poder como epistêmico, figurando em uma 

representação com alçamento do argumento externo do verbo prejacente para a posição 

de sujeito da sentença. Interessante notar, entretanto, que em uma sentença onde há 

dupla ocorrência de modais, a ambiguidade não se mantém (cf. LUNGUINHO, 2005; 

HACQUARD, 2009) pelo menos no que diz respeito à interpretação epistêmica e à 

deôntica, conforme (6a,b). 

 

(6) a) Maria deve poder entregar o trabalho até amanhã. 

b) Maria deve poder comprar um carro. 

 

Para o par de sentenças (6a,b), a ambiguidade para dever não se mantém. Nessas 

sentenças, a única interpretação atribuída a deve é a epistêmica, no entanto, poder 

continua sendo ambíguo entre os sentidos de permissão (deôntico) e de capacidade 

(circunstancial), porém, descartando a interpretação epistêmica. Uma questão que se 

coloca, contudo, é a do contraste da gramaticalidade entre (6a,b) e (7a,b), como seguem.    

 

(7) a) *Maria pode dever entregar o trabalho amanhã. 

b) *Maria pode dever comprar um carro quando receber. 

 

A sentença (7a), por exemplo, se fosse gramatical, deveria ser interpretada como é 

possível que seja necessário à Maria entregar o trabalho amanhã. Porém, a 

subcategorização do InfP dever por pode tornou a sentença agramatical. Ainda que não 

possível no PB, intuitivamente, seria atribuída ao primeiro modal, a interpretação 

epistêmica e ao segundo, a deôntica, isso se concretiza quando se substitui dever por 

outro modal deôntico, como ter que, o que é indicado em (8). 
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(8) Maria pode ter que entregar o trabalho até amanhã.    

 

No que tange à múltipla ocorrência de modais, parece que a ambiguidade se 

desfaz na medida em que o primeiro modal seja interpretado como epistêmico, caso se 

trate de um modal de necessidade. Isso converge (cf. RECH, 2011) com a proposta de 

Cinque na medida em que o núcleo funcional Modepistêmico vem antes dos núcleos 

Modhabilidade e Modpermissão. Isso explica também porque a interpretação do segundo 

modal em (6a,b) continua ambígua: poder contém também as interpretações deôntica e 

circunstancial, todavia, os núcleos funcionais Modhabilidade e Modpermissão ocupam 

posições muito próximas na hierarquia, o que dificulta a captação de um sentido em 

detrimento de outro, pois não há outro núcleo funcional que intervenha na sequência 

verbal de modo a dissipar essa ambiguização. 

Uma análise alternativa à proposta de Cinque, mas que não obsta a postulação de 

uma hierarquia para os núcleos funcionais é a de Lunguinho (2005). Com vistas a 

explicar a ordem dos modais no PB, o autor vai lançar mão do conceito de finitude do 

qual dispõem os verbos: o traço [+finito] gera verbos conjugados e o traço [–finito] 

resulta nas, tradicionalmente chamadas, formas nominais do verbo como infinitivo, 

gerúndio e particípio.  

Fazendo a verificação a partir de sentenças como as de (6-8), o autor vai chegar à 

seguinte generalização: em uma sequência de auxiliares modais M1 – M2, M1 recebe 

interpretação epistêmica e M2 recebe interpretação deôntica. Além disso, Lunguinho 

conclui que, quando em posição inicial, um modal pode apresentar tanto a leitura 

epistêmica quando deôntica, mas em outra posição, a única interpretação conferida ao 

modal é a deôntica (LUNGUINHO, 2005).  

Essas asserções dizem respeito somente aos modais deônticos e epistêmicos, mas 

estendendo essa generalização, pode-se postular que em posição inicial, o modal pode 

receber interpretação epistêmica, deôntica e circunstancial (lembrando que foram 

desconsideradas outras modalidades para a análise sintática), entretanto, em qualquer 

outra posição, a leitura poderá ser deôntica ou circunstancial, mas não epistêmica. 

Ainda nesse sentido, com relação ao traço de finitude, o autor vai concluir que um 

modal com traço [+finito] pode receber tanto a leitura epistêmica quando a deôntica – e, 
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estendendo igualmente essa generalização, a circunstancial, por outro lado, um modal 

com traço [–finito] recebe apenas uma leitura deôntica – e circunstancial.  

Essas postulações convergem com a explicação da hierarquia dos núcleos 

funcionais para a ordem dos modais no PB. Além disso, outra contribuição que a 

proposta do traço de finitude traz subjaz a uma explicação para a agramaticalidade de 

sentenças como (7a,b). Para o autor, “dever, diferentemente de poder, não apresenta em 

seu paradigma morfológico as formas verbais caracterizadas pelo traço [–finito]. O 

paradigma desse modal se reduz às formas finitas” (LUNGUINHO, 2005, p. 138).   

Dessa forma, é possível postular que a ausência do traço [–finito] no paradigma 

morfológico do dever modal representa mais uma de suas anomalias. Isso elucida a 

agramaticalidade das sentenças (9a-c), em que o dever modal é empregado através de 

formas com o traço [–finito], infinitivo, gerúndio e particípio respectivamente. 

 

(9) a) *João pode dever estudar até mais tarde. 

b) *João está devendo dar mais atenção à esposa. 

c) *João tem devido trabalhar nos finais de semana. 

 

Assim como mostrado para as outras formas anômalas do dever modal, a ausência 

do traço [–finito] não se mantém para o dever lexical, como aponta a gramaticalidade 

das sentenças (10a-c). 

 

 

(10) a) Paulo não quer dever dinheiro ao banco. 

b) Paulo está devendo um favorzinho para o sogro. 

c) Paulo tem devido tanto dinheiro ultimamente que chegou a hipotecar a casa. 

 

Desse modo, uma vez que é necessário estar em alguma de suas formas com traço 

[–finito] para ser subcategorizado por outro verbo, o verbo dever modal não vai poder 

figurar em sequências verbais a não ser que ele seja o primeiro verbo, o que implica que 

ele esteja em sua forma conjugada, ou seja [+finita]. Ainda assim, quando a 
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modalização deôntica co-ocorrer com outra modalização (a epistêmica, no caso), o PB 

vai dispor do outro verbo modal deôntico – com sentido de obrigação – para figurar 

como M2, qual seja o ter que. Assim, as sentenças (9a-c) poderiam ser parafraseadas por 

sentenças gramaticais com as em (11a-c) respetivamente. 

 

(11) a) João pode ter que estudar até mais tarde. 

b) João está tendo que dar mais atenção à esposa. 

c) João tem tido que trabalhar nos finais de semana. 

 

Além da múltipla ocorrência de modais em uma sentença, Hacquard (2009) 

aponta para outro tipo de construção que apresenta um comportamento interessante com 

relação ao emprego dos auxiliares modais: a negação. O que também foi notado pelos 

autores supracitados. Para tanto, consideram-se (12a,b). 

 

(12) a) Pedro não deve estar em casa até o meio-dia. 

b) Pedro não pode estar em casa até o meio-dia. 

 

Em (12a), encontra-se uma sentença ambígua que pode conter a leitura epistêmica 

e a deôntica. A sentença (12b) é igualmente ambígua, com as interpretações epistêmica, 

deôntica e circunstancial – embora a epistêmica não seja a leitura preferencial, isolada 

do contexto. O que Hacquard (2009) sugere é que se a negação for do verbo matriz, a 

sentença é igualmente ambígua, ao passo que se a negação estiver exercendo escopo 

sobre o verbo encaixado, a ambiguidade se desfaz, como indicam (13a,b). No tocante às 

sentenças (13a,b), a única interpretação possível é a epistêmica.        

 

 

(13) a) Pedro deve não estar em casa até o meio-dia. 

b) Pedro pode não estar em casa até o meio-dia.  
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No que concerne à dupla negação – uma para o verbo matriz e uma para o verbo 

encaixado, ao contrário do que propõem alguns autores, ela é possível no PB. Para 

tanto, tomam-se as sentenças (25d) e (26d) do capítulo 2, reescritas em (14a,b). 

 

(14) a) A enfermeira não deve não examinar o paciente. 

b) A enfermeira não pode não examinar o paciente. 

 

O que se coloca é, no entanto, que a dupla negação vai também desfazer a 

ambiguidade. Conferindo às sentenças apenas a interpretação epistêmica. Assim uma 

paráfrase para as sentenças em (14) – desconsiderando a diferença de gradualidade – 

poderia ser não é possível que a enfermeira não examine o paciente. No tocante à 

intercalação de outros advérbios, que não a negação, afirma-se que eles não geram 

mudança de significado – nem com dever, nem poder. Para tanto, retomam-se as 

sentenças (27a,b) e (28a,b) do capítulo 2, reescritas em (15a-d). 

 

(15) a) A enfermeira deve sempre examinar o paciente. 

b) A enfermeira sempre deve examinar o paciente. 

c) A enfermeira pode sempre examinar o paciente. 

d) A enfermeira sempre pode examinar o paciente. 

 

A inserção de um advérbio – com exceção da negação – na sentença, 

independentemente da posição, não vai desfazer a ambiguidade e nem vai tornar a 

sentença agramatical. Atribuindo uma leitura deôntica para (15a,b), ter-se-ia uma 

paráfrase possível em é necessário à enfermeira examinar sempre o paciente. E, por 

exemplo, parafrasear-se-ia (15c,d) com uma leitura epistêmica por é possível que a 

enfermeira examine sempre o paciente.      

 

3.3. OS NÚCLEOS FUNCIONAIS PARA DEVE E PODE 
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Como demonstrado na seção anterior e conforme Rech (2010, 2011), conclui-se 

que os verbos modais epistêmicos do PB correspondem ao núcleo funcional Modepistêmico 

proposto por Cinque (2006) na hierarquia dos núcleos funcionais. Ainda assim, cabe 

sistematizar as evidências que foram consideradas para chegar-se a tal conclusão.  

Primeiramente, mostrou-se que os verbos modais epistêmicos dever e poder são 

inacusativos. Isso implica dizer que eles não s-selecionam argumento externo – o que, 

em última análise, vai impedir a formação de construções passivas com esses verbos; 

quanto à seleção categorial, eles vão subcategorizar um InfP como complemento. Além 

disso, enquanto inacusativos não vão oferecer restrições semânticas ao seu sujeito e vão 

possuir um comportamento de verbo de alçamento, em que o argumento externo do 

verbo prejacente vai ser alçado para Spec de IP do verbo matriz para figurar como 

sujeito da sentença. 

Indo além, dever e poder são verbos anômalos, pois não possuem todas as formas 

verbais. O verbo poder não possui formas para o imperativo e a sua morfologia do 

pretérito imperfeito não denota necessariamente tempo passado. Com relação a dever, 

há mais formas anômalas. Além de também não formar imperativo e de sua morfologia 

verbal de pretérito imperfeito não indicar necessariamente pretérito imperfeito, mas 

futuro, dever não possui formas para o pretérito perfeito e nem formas com o traço [–

finito]. 

Indo nessa direção, os verbos modais epistêmicos atuam como verbos auxiliares. 

Sob essa perspectiva, Ferreira (2009) propõe que os verbos auxiliares devem ser 

inacusativos e ser itens gramaticalizados ou estar passando por processo de 

gramaticalização, como dever e poder. No que concerne à Hierarquia dos Núcleos 

Funcionais, Cinque (2006) vai propor que quanto mais gramaticalizado o verbo, mais 

alta será a sua posição na hierarquia – e consequentemente na sentença.   

O núcleo Modepistêmico ocupa uma posição bastante alta na hierarquia o que 

evidencia que está em um processo avançado de gramaticalização. Não somente isso, 

essa posição explica por que com a inserção da negação ou de outro verbo modal (ou 

ainda outro verbo auxiliar – cf. RECH, 2011), a única leitura possível para dever e 

poder é a epistêmica. Uma vez verificado que os modais epistêmicos correspondem à 

posição proposta por Cinque, a exemplo de Ferreira (2010), pode ser constatado que 
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dever e poder podem figurar em outras posições da hierarquia, disparando outras 

interpretações como em (16a,b). 

 

(16) a) Joana deve poder dirigir depois do acidente. 

b) Joana quer poder dirigir depois do acidente.     

 

Em (16a), há uma sentença em que deve recebe a interpretação epistêmica 

(conforme a hierarquia) e poder dispara duas leituras: a deôntica e a circunstancial, 

mantendo a ambiguidade, como mostrado na seção anterior. Por sua vez, (16b) 

apresenta igualmente a ambiguidade ainda que poder não esteja ocorrendo com dever 

ou ter que. Em (17), vê-se a representação em SS de (16a) para elucidar a afirmação de 

que o verbo, o qual gera uma leitura epistêmica, vai ocupar sempre uma posição alta na 

representação sintática. 

 

(17)  
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Indo além, é interessante observar que mesmo invertendo a posição com o verbo 

querer, novamente a ambiguidade será desfeita porque poder receberá somente a leitura 

epistêmica já que querer corresponde ao núcleo funcional Modvolitivo que aparece depois 

do Modepistêmico na hierarquia, o que é exemplificado em (18). 

 

(18) Joana pode querer dirigir depois do acidente. 

 

Do mesmo modo, (19) não apresenta a leitura epistêmica. Isso pode ser resultado 

da presença do traço [–finito] no modal que descarta sua interpretação epistêmica e/ou 

do fato de que, segundo a hierarquia de Cinque, o Aspprogressivo vem depois do 

Modepistêmico e antes dos Modhabilidade e Modpermissão, impossibilitando a leitura de modal 

epistêmico e mantendo a ambiguidade entre os sentidos circunstancial e deôntico. 

 

(19) Marcos está podendo comer carne vermelha. 

 

Tais apontamentos, em princípio, desfariam a ambiguidade dos modais, uma vez 

que assumiriam uma ou outra interpretação de acordo com a posição que ocupassem na 

sentença. Desse modo, à primeira vista, estar-se-ia colocando em xeque a proposta de 

Kratzer (1981, 1991) que advoga em favor da desambiguização dos verbos modais via 

semântica. Contudo esse impasse já havia sido constatado por Hacquard (2009), para a 

autora, vê-se que os modais se comportam diferentemente dependendo de sua 

interpretação, modais com interpretação epistêmica têm escopo alto e modais com 

intepretação deôntica têm escopo baixo, como na hierarquia de Cinque (e como foi 

ilustrado em (17)), onde epistêmicos e deônticos ocupam diferentes posições fixas. Esse 

modelo desafia a proposta de Kratzer, segundo a qual, epistêmico e deôntico são 

variantes contextuais do mesmo modalizador. De fato, se os modais devem aparecer em 

posições predeterminadas, baseadas em sua interpretação, então algo além de um 

parâmetro contextual deve ser especificado em cada uma das entradas lexicais para 

derivar suas propriedades estruturais. 
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Diante do problema que se coloca, a autora coloca a questão de se a 

desambiguização dos verbos modais se dá no nível da Sintaxe ou no nível da Semântica. 

Para tanto, a autora, a partir do que ela denomina “Reconciliando Kratzer e Cinque
25

” 

(p. 30), explicita a necessidade de uma abordagem que mantenha a postulação de uma 

única entrada lexical para cada modal, mas que leve em conta o contexto gramatical em 

que a modalização se dá.  
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 Reconciling Kratzer and Cinque (HACQUARD, 2009, p. 30). 
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CONCLUSÃO                   

Do ponto de vista semântico, o fenômeno da modalização pode ser tratado, pelo 

menos, por duas abordagens distintas: a Formal e a Funcionalista. Como já justificado, a 

abordagem adotada para esta monografia, foi a Formal. Dentro desse construto teórico, 

procurou-se explicar a interpretação dos modais, sobretudo a epistêmica, com base na 

proposta de Kratzer (1981, 1991). Um dos pontos dessa proposta foi a asserção dos 

modais como possuindo apenas uma entrada lexical e que as suas várias interpretações 

adviriam de outros lugares. 

Com relação à sintaxe, adotou-se a proposta de Lobato (1979) que considera os 

verbos modais como unidades não-ambíguas, o que vai ao encontro da proposta de 

Kratzer. No que tange à hipótese dos modais epistêmicos como verbos principais, sejam 

transitivos ou intransitivos, foi mostrado que esta hipótese não se sustenta. Na verdade, 

dever e poder epistêmicos apresentam propriedades de verbos auxiliares e possuem o 

mesmo comportamento sintático, o que os diferencia – desconsiderando a gradualidade, 

do ponto de vista semântico – é o paradigma morfológico de modo que o dever modal 

apresenta bem menos formas do que poder.    

No que tange à posição que o modal ocupa na sentença, foi mostrado que (cf. 

LUNGUINHO, 2005; CINQUE, 2006; HACQUARD, 2009) deônticos e epistêmicos 

figuram em posições diferentes, o que se vê representado na Hierarquia dos Núcleos 

Funcionais (CINQUE, 2006), na qual os modais epistêmicos do PB, dever e poder, 

correspondem ao núcleo Modepistêmico. Dada a complexidade do tema, foi constatado que 

é necessário um entendimento maior a respeito do papel do contexto na interpretação e 

também do momento em que a base modal é acionada.  
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