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INTRODUÇÃO 

 
 

 

1. O fenômeno e as questões que direcionam sua 

investigação  

 

 
 Ao investigarmos um processo de gramaticalização 

no domínio da modalidade epistêmica (Galvão, 1999), 

encontramos, em dados de língua falada do Português do Brasil 

(PB), ocorrências nas quais a expressão diz que introduz uma 

oração encaixada, mas diferentemente do exigido pela estrutura 

argumental do predicado dizer, não exerce função predicativa, 

não apresenta um agente do dito, um referente no mundo real a 

quem se pudesse atribuir a origem da fala subseqüente, como 

ilustra o exemplo a seguir: 

 
 
(1) L1 (...) e assim:: morreu um colosso de gente aqui em São           

Paulo nessa ocasião que foi ...(  )  
L2  diz que em Jundiaí também enterravam ...agora (dá um) 
(...) em (   ) Campinas  foi menos (NURC/SP,D2, INQ.396) 

  
  

 
 O verbete dizer de Borba et al. (1990) descreve 

esse uso como típico de linguagem coloquial com o significado de 

“comenta-se, corre o boato”.  

 Mais que um introdutor de uma informação não 

comprovada, intuitivamente percebemos que o diz que 
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explicitado em (1) é um recurso estratégico do falante1 para 

sinalizar ao seu interlocutor que não pode ou que não quer 

reconhecer ou identificar a fonte da informação veiculada na 

proposição, e/ou, ainda, que ele não é a fonte daquela 

informação. Interessa-nos descrever o estatuto sintático, 

semântico, pragmático e argumentativo desse uso, ou seja, 

descrever a sua função na língua.  

Pretendemos também explicitar os aspectos 

relacionados à origem desse uso que, tudo indica, se 

desenvolveu a partir do predicado matriz, cujo núcleo é o verbo 

flexionado na forma finita da 3ª pessoa, singular, presente, 

indicativo dizer ((ele) diz que).  

 Recorrente na língua falada, encontrado no dialeto 

mineiro e em dados do português de contato do Xingu2, o uso 

exemplificado em (1) indicia um fenômeno de mudança 

lingüística direcionado para um domínio mais abstrato da língua, 

das qualificações relacionais, ou, mais especificamente, das 

relações gramaticais de evidencialidade, as quais se referem à 

expressão da fonte do conhecimento enunciado, aspecto do 

momento enunciativo e da relação falante/ouvinte nele 

estabelecida. 

 Considerando-se que à capacidade enunciativa 

alia-se o conhecimento de mundo do falante, e que, portanto, a 

enunciação é estabelecida a partir de evidências, no seu aspecto 

conceptual a evidencialidade é reconhecida como um 

componente básico da linguagem.  

                                                 
1 Utilizamos o termo falante equivalente a usuário da língua, 
independentemente da modalidade lingüística em questão, se falada ou 
escrita.   
2 Braga, M. L. (UFRJ). Comunicação pessoal, 1999.  
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 Quanto à expressão lingüística da evidencialidade, 

num sentido amplo, ela é reconhecida como uma categoria 

semântica que pode ser manifesta nas línguas por meio de itens 

lexicais ou gramaticais que codificam diferentes experiências 

evidenciais.  

 Além de informações sobre a fonte do 

conhecimento asseverado, os itens evidenciais também fornecem 

aspectos do (des)comprometimento do falante sobre o valor de 

verdade da proposição. Por isso, não raramente, a 

evidencialidade é identificada como um subtipo de modalidade 

epistêmica. Muitos estudiosos, porém, reconhecem a 

evidencialidade como uma categoria de estatuto gramatical 

independente da modalidade.  

 Essas considerações direcionam as questões 

básicas dessa investigação:  

  

1. O diz que, mais que uma forma exacerbada de 

indeterminação do sujeito, é um elemento 

integrante de uma categoria veiculadora das 

atitudes do falante em relação à origem do 

conteúdo proposicional, e, logo, é um 

integrante do domínio evidencial? E, 

considerando-se que a evidencialidade, numa 

perspectiva ampla, congrega todos os 

aspectos lingüísticos, cognitivos e discursivos 

relacionados à fonte do conhecimento, e, 

numa perspectiva estrita, é reconhecida como 

uma categoria gramatical qualificadora das 

manifestações do falante sobre a origem do 
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conteúdo proposicional, qual o estatuto 

sintático-semântico e gramatical desse uso? 

 
2. Estaríamos diante de um caso de 

gramaticalização, no sentido de uma 

construção de significação lexical (domínio 

mais concreto) que se desenvolve em um 

significado do domínio gramatical/funcional 

(conceptualmente mais abstrato)? Quais os 

mecanismos pragmáticos e cognitivos 

licenciadores desse uso na língua? 

 

Na busca de resposta às questões acima, 

apresentamos algumas reflexões, inspiradas em Lazard (2001, p. 

366)3:  

i) A evidencialidade é gramaticalizada no PB?  

ii) Caso haja um sistema evidencial na língua, há 

um registro não-marcado, oposto ao discurso 

com marcas evidenciais, ou todo discurso 

deve incluir marcadores da origem da 

informação asseverada? 

iii) Se há mais de um valor evidencial, que 

oposição é estabelecida entre eles? 

 
 
Os trabalhos que mencionam a expressão da 

evidencialidade no PB reconhecem principalmente a 

manifestação lexical dessa categoria lingüística. Não há notícias 

                                                 
3 Optamos por traduzir para o português todas as citações em língua 
estrangeira, traduções sobre as quais a autora desta tese assume total 
responsabilidade.  
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de um sistema evidencial gramaticalizado, conforme se pode 

depreender de Dall’ Aglio-Hattnher (1995, p. 90) e de Neves 

(2000). Assim, sintetizamos as indagações anteriores nos 

seguintes termos: estaria em desenvolvimento um processo de 

constituição da evidencialidade gramaticalizada no PB, a partir 

do uso conceptualmente mais abstrato do diz que? 

Independentemente da modalidade lingüística, se 

escrita ou falada, o usuário da língua utiliza-se dos recursos 

funcionais que tem internalizados para expressar sua intenção 

pragmática. O que não se deve perder de vista é que outros 

fatores, internos ou externos à língua, estão envolvidos na 

situação comunicativa e podem influenciar o uso de 

determinadas expressões lingüísticas, entre eles, aspectos 

relacionados à carga informativa dos discursos. 

 
 

2. A metodologia 

 

 
A identificação do processo de mudança que 

originou esse uso e a descrição de seu estatuto semântico, 

sintático, pragmático e argumentativo implica uma metodologia 

investigativa que atente para os diversos níveis de 

funcionalidade das expressões lingüísticas. Esse requisito é 

preenchido pela Teoria da Gramática Funcional, suporte teórico 

principal deste trabalho, que solicita um material de análise 

caracterizador de situações reais de uso da língua e permite 

incursões em outros planos teóricos que reconheçam o 

dinamismo lingüístico. 
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2.1. Os corpora  

 
 

 Inicialmente, pretendíamos trabalhar apenas com 

dados de uso da língua na modalidade escrita e providenciar 

para eles uma análise qualitativa. No desenvolvimento das 

atividades investigativas, verificamos que nossa pretensão de 

fazer uma análise exaustiva do fenômeno exigia, para situações 

descritivas muito pontuais, específicas, ir além de nossa 

pretensão inicial, por isso promovemos uma análise também 

quantitativa dos dados de língua escrita, e recorremos a um 

corpus auxiliar composto de amostras de dados de língua falada. 

 
 
2.1.1. O corpus de língua escrita 

 
 
 O núcleo de nossa análise é o Corpus principal, 

integrante da amostra representativa de dados do português 

escrito contemporâneo do Brasil, constituída por 

aproximadamente 100 milhões de palavras, sediada no Centro 

de Lexicografia da Faculdade de Ciências e Letras, da 

Universidade Estadual Paulista, Campus de Araraquara (UNESP-

FCLAr). Com aproximadamente 12 milhões de palavras, o Corpus 

principal é composto por diferentes gêneros literários, textos 

identificados como “Literatura Dramática (LD)”, “Literatura 

Jornalística (LJ)”, “Literatura Oratória” (LO), “Literatura de 

Propaganda” (LP), “Literatura Romanesca (LR)” e “Literatura 

Técnica (LT)”. 

 Considerando-se que fala e escrita não formam 

uma dicotomia, mas instanciam diferentes graus de formalidade 
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do uso da língua, os quais podem ser distinguidos a partir das 

propriedades intrínsecas desses tipos textuais, pretendemos, 

segundo a noção de contínuo, relacionar os tipos de textos às 

especificações do estatuto funcional da porção discursiva em 

evidência.  

 Duas dimensões condicionam o grau de 

formalidade, a função social e comunicativa desses textos e o 

efeito pragmático que se quer causar no destinatário. 

A “Literatura Dramática” abarca textos de peças 

teatrais, nos quais prevalecem diálogos entre personagens. São 

textos que tentam reproduzir situações comunicativas de fala 

espontânea, limitada pelo tempo de apresentação das obras, o 

que, por sua vez, limita também a informatividade e a 

elaboração discursiva.  

A “Literatura Jornalística” não tem uma 

constituição homogênea como a LD. Nela estão arrolados desde 

textos jornalísticos propriamente ditos  reportagens de jornais e 

de revistas – até entrevistas, passando por crônicas e 

documentários. O ponto em comum entre essas obras está no 

efeito comunicativo: todas elas, em grau maior ou menor, 

pretendem informar o leitor sobre fatos reais do cotidiano. 

Discursos argumentativos, de políticos, de 

acadêmicos e de religiosos (sermões), integram a “Literatura 

Oratória”.  São textos que pressupõem elaboração, e têm como 

finalidade principal a persuasão: o convencimento que leva à 

ação (Perelman; Olbrechts-Tyteca, 1996, p. 30). 

A persuasão também é a principal finalidade dos 

textos de “Literatura de Propaganda”, uma espécie de subtipo de 
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LJ, que compreende textos de divulgação comercial em revistas 

e jornais de grande circulação no país.  

A “Literatura Romanesca” é o tipo menos 

homogêneo de todo o corpus. A ficção permite a utilização dos 

recursos estruturais, lingüísticos e argumentativos presentes nos 

demais tipos textuais, dependendo do quadro comunicativo que 

se quer construir.  

Compõem a “Literatura Técnica” textos relativos a 

diversas áreas das ciências humanas, exatas e biológicas.  A 

maioria tem o caráter didático-descritivo – de livros introdutórios 

a teses acadêmicas – e não tem a pretensão dos tratados 

científicos, os quais exigem grande elaboração e 

aprofundamento.  São textos essencialmente informativos, 

instrutivos, sobre assuntos de interesse acadêmico geral.  

 As características intrínsecas desses tipos 

“literários” atestam que eles não são tão homogêneos como 

sugere a constituição do corpus, o que poderia levar-nos a 

excluir os tipos menos híbridos, mas não o fizemos: 

investigamos os usos conceptualmente mais abstratos do diz que 

em todos os tipos de literatura. 

 Essa não-seleção deve-se ao fato de esta 

investigação privilegiar um fenômeno de constituição lingüística 

que envolve a generalização de informações que o sistema 

cognitivo cria e acumula quando se adquire uma categoria 

lingüística (type ), generalização que é refletida na freqüência de 

uso dos construtos mentais de estrutura interna potencialmente 

elaborados (tokens), o que implica uma reestruturação no 

sistema lingüístico a partir da emersão de um novo conceito. O 

conceito está disponível no sistema cognitivo do usuário da 
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língua e este vai utilizá-lo considerando a sua intenção 

pragmática e a conveniência da situação comunicativa. Em 

outros termos, o uso das expressões lingüísticas é intermediado 

pelas condições de produção discursiva, entre as quais está o 

propósito informacional. 

Sendo assim, considerando-se os fins aos quais 

esses textos se destinam e o efeito que pretendem causar em 

seus “leitores”, entendemos que o contínuo dos gêneros textuais 

investigados, segundo o grau de informatividade, se constitui em 

termos de:  

 

[- informativo]                                  [ + informativo] 

LD    >      LR   >   LO    >    LP   >    LJ     >  LT 

 

 Espera-se, portanto, que os usos conceptualmente 

mais abstratos de diz que aconteçam principalmente em 

situações comunicativas nas quais os efeitos comunicativos 

pretendidos não exigem maior comprometimento do usuário da 

língua com o conteúdo asseverado, o que significa a ausência, ou 

baixa recorrência, desses usos nos discursos localizados mais à 

direita do contínuo. Quanto mais informativo é um texto, mais se 

exige comprometimento por parte do enunciador no sentido de 

instituir o estatuto factual das informações asseveradas. 

Essa expectativa pressupõe a correlação entre 

qualificações evidenciais e grau de informatividade, a qual está 

firmada nas noções de foreground (linha principal do evento 

comunicativo) e de background (porções secundárias, de 

suporte, do evento comunicativo). 
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Outro aspecto diz respeito aos textos com maior grau de 

formalidade: quanto mais formal é um texto, mais comprometido está o 

enunciador com o conteúdo do que assevera. Isso nos leva a crer que 

dificilmente o diz que conceptualmente mais abstrato ocorra em literatura 

oratória, o mais formal entre os tipos textuais integrantes do Corpus 

principal.  

 Nesse momento investigativo em particular, 

promovemos a análise quantitativa dos dados de língua escrita. 

Não se trata de uma análise lingüística quantitativa no sentido 

laboviano do termo. Em termos percentuais, verificamos a 

recorrência dos usos nos quais o (ele) diz que funciona como um 

predicado matriz e dos usos do diz que com função não-

predicativa, nos diferentes tipos de literatura.   

 
 

2.1.2. O corpus de língua falada  

 
 
Os resultados da investigação em dados de língua 

escrita são somados, apenas para efeito de análise das 

propriedades fonético-fonológicas da gramaticalização, àqueles 

obtidos em dados de fala. Pertencem a essa amostra auxiliar 

dados de língua falada integrantes do Projeto NURC/BR. 

Selecionamos um inquérito de cada modalidade 

disponível no corpus – diálogo entre dois informantes (D2), 

diálogos entre informante e documentador (DID), e elocuções 

formais (EF) -, provenientes de fala de informantes das cinco 

capitais que integram o projeto principal, num total de quinze 

inquéritos: Porto Alegre (D2-291, DID-44, EF-278), Recife (D2-

279, DID-1331, EF-337), Rio de Janeiro (D2-355, DID-328, EF-
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379), Salvador (D2-98, DID-231, EF-49) e São Paulo (D2-62, 

DID-234, EF-124).  

Numa segunda seleção, destacamos os inquéritos 

nos quais ocorrem os usos não-predicativos de diz que. E, 

finalmente, submetemos à investigação fonológica os dados de 

inquéritos nos quais o mesmo falante faz uso da construção diz 

que tanto na expressão conceptual mais concreta quanto na 

expressão conceptual mais abstrata. 

Por uma questão de bom senso investigativo, 

submetemos a metodologia e o resultado de nossa análise à 

apreciação de um especialista em fonética, fonologia e prosódia. Essa 

apreciação coube à Profa. Luciani Ester Tenani (IBILCE/UNESP-SJRP, 

IEL/UNICAMP – PG).   

 
 

3. A estruturação do texto de tese  

 
  

As considerações e os objetivos anteriormente 

traçados determinam a formatação deste trabalho, subdividido 

em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, apresentamos os subsídios 

teóricos que sustentarão essa investigação, provenientes de uma 

busca que, partindo das postulações funcionalistas preconizadas 

pela Escola de Praga chegou aos trabalhos desenvolvidos por 

Halliday (1985), Dik (1989, 1997), Hengeveld (1988, 1989), 

entre outros, os quais contribuem para a composição da teoria 

da Gramática Funcional (GF).  A escolha de um aparato teórico 

de orientação funcionalista deve-se ao próprio objeto de análise, 

um fenômeno verificável a partir de situações reais de uso da 
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língua na situação de interação e que reflete o dinamismo 

inerente ao sistema lingüístico, ou seja, reflete o fato de a língua 

ser um sistema não-acabado, que está em constantes 

constituição e transformação. 

 No capítulo II, apresentamos as principais 

concepções da evidencialidade. O objetivo é reconhecer o 

estatuto semântico e funcional dos elementos que integram esse 

domínio, e a maneira como essas expressões evidenciais se 

apresentam nos sistemas lingüísticos, a partir da explicitação de 

uma tipologia evidencial. Essa tipologia e os postulados da 

Gramática Funcional norteiam a análise dos vários usos do diz 

que não-predicativo encontrados no corpus.  

No capítulo III, apresentamos as propriedades 

semânticas, gramaticais e sintáticas que atestam o estatuto 

evidencial gramatical dos vários usos do diz que não-predicativo. 

E, a partir de uma análise quantitativa, atentamos para a 

correlação entre os usos do diz que (predicativo e não-

predicativo) e os tipos de texto nos quais eles ocorrem, tendo 

como parâmetro o grau de informatividade apresentado pelos 

diferentes tipos de literatura.  

 E, finalmente, no capítulo IV, investigamos a 

hipótese do desenvolvimento do diz que operador evidencial a 

partir da gramaticalização da construção lexical (ele) diz que, 

predicado matriz, cujo núcleo é um verbo de elocução, indicador 

de fonte indireta do conteúdo expresso na oração encaixada. 

Atentamos para os fenômenos semânticos, morfossintáticos e 

fonológicos relacionados ao desenvolvimento do diz que 

operador evidencial. E atentamos também para outros usos da 

expressão diz que (termo e operador ilocucionário). 
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CAPÍTULO I 

 

 
 
AS BASES TEÓRICAS  

 

 

1. Por uma proposta de descrição lingüística   

 

 
 O estudo de um fenômeno lingüístico identificado 

na situação de interação entre usuários de uma língua é 

compatível com um suporte teórico que conceba a língua como 

um sistema dinâmico cuja organização interna seja direcionada 

para a obtenção da excelência na comunicação, isto é, uma  

abordagem que considere a estrutura gramatical e tudo que faz 

parte da situação comunicativa, tanto no plano lingüístico, 

quanto no plano extralingüístico, o que reflete uma visão 

funcionalista da linguagem. 

 Nesse sentido, uma abordagem funcionalista tem 

sua atenção voltada para o uso das expressões lingüísticas na 

interação verbal, o que equivale a uma concepção de modelo 

lingüístico em que se consideram os aspectos pragmáticos, além 

dos sintático-semânticos, ou ainda, um modelo que reconhece na 

linguagem a manifestação do dinamismo das relações sociais.   

 A história lingüística recente mostra que essa 

concepção funcionalista da linguagem vem sendo desenvolvida 

segundo diferentes pontos de vista, os quais têm em comum 

algumas postulações desenvolvidas a partir dos estudos da 
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Escola de Praga (EP), que abriga nomes como os de Mathesius,  

de Jakobson, e de Danes.  Abordagens funcionalistas da 

linguagem com alto grau de sistematização são a de Halliday 

(1970, 1973, 1985) e a de Dik (1980, 1989, 1997). Os 

postulados praguenses que servem como ponto de referência 

para essas abordagens dizem respeito às funções da linguagem, 

à perspectiva funcional da frase e à constituição sintática em 

níveis.  

 Quanto às funções externas do sistema lingüístico, 

e ao papel que essas funções desempenham na experiência 

humana, Halliday (1985) diz que não seriam apenas integrantes 

do sistema, como sugerem os estudos da EP, mas seriam 

metafunções da linguagem refletidas na própria organização 

interna da língua.  

Por esse caráter constitutivo, as metafunções 

coexistem na estrutura sintática e são reciprocamente 

relacionadas aos níveis sentenciais. Diferentemente de Danes 

(1970, 1974, 1987) _ um estudioso praguense que tentou 

evidenciar as relações passadas na estrutura comunicativa, na 

estrutura- semântica e na estrutura gramatical da frase, 

reconhecendo o nível gramatical como predominante _ Halliday 

(1974, 1985) não considera que haja hierarquia entre os níveis: 

as metafunções são equivalentes e simultâneas, o que 

corresponde à igualdade de importância entre os vetores de cada 

uma delas _ transitividade, modo e tema _ e ao mapeamento 

simultâneo das camadas semântica, sintática e pragmática. 

 A metafunção ideacional, ou expressão do 

conteúdo, diz respeito às experiências do mundo interno e 

externo do falante. A manifestação dessa metafunção na 
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constituição sintática se daria na transitividade, a qual, de 

maneiras diversas, categoriza nossa experiência. A metafunção 

interpessoal tem relação com os papéis do discurso, ou seja, 

com o uso da linguagem pelo falante como um meio de 

participar do evento de fala.  Esse é o domínio em que estão as 

manifestações pessoais e as relações passadas na interação, as 

quais são expressas pelo modo.  E por fim, a metafunção 

textual, instrumental para as duas primeiras, confere ao texto 

operacionalidade co-textual e situacional. O princípio básico é 

que o texto reflete uma experiência cognitiva que é inerente à 

interação. Essa metafunção é expressa pelo tema. 

 Halliday (1985, p. 38) define tema como "o 

elemento que serve como ponto de partida da mensagem, o 

elemento da organização estrutural sobre o qual se faz o 

comentário (rema)". A estrutura temática é uma propriedade 

gramatical da frase e é realizada pela ordem das palavras: o 

tema diz respeito àquilo que o falante quer estar dizendo e, 

nesses termos, é relevante que ele ocupe a posição inicial na 

frase.  

 Aqui estão dois pontos divergentes entre Halliday 

(1970, 1974, 1985) e a EP: essa definição de tema coincide 

apenas parcialmente com a definição de Mathesius (apud 

Fontaine, 1978)4. Diferentemente de Danes (1987), que atribui à 

progressão temática5 o papel de levar o texto adiante, Halliday 

(1970, 1974, 1985) reconhece que no desenvolvimento do texto 

está a relevância discursiva do tema.  

                                                 
4 Segundo Mathesius (apud Fontaine, 1978), toda frase é composta de um 
tema, que é o ponto de partida do enunciado, e de um rema, o que se diz do 
tema. O tema traz a informação conhecida pelo interlocutor.   
5 Uma espécie de estrutura básica do enunciado. 
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 Em outras palavras, enquanto Danes (1974, 1987) 

reconhece a estrutura frasal como provedora da funcionalidade 

das unidades lingüísticas, pela ótica de Halliday (1985) esse é 

um papel desempenhado pela metafunção textual. 

 A maneira como essas metafunções se manifestam 

na organização lingüística está intimamente vinculada à 

concepção que Halliday tem da língua e que é esboçada em uma 

gramática sistêmica, ou seja, em uma gramática que distingue 

significados como escolhas.  Para se explicar a concepção do 

termo escolhas pode-se dizer que:  

 
“(...) não implica, necessariamente, escolha 
consciente, nem escolha livre, podendo o grau de 
consciência variar de uma escolha completamente 
subconsciente até a plena e explícita escolha 
consciente” (Neves, 1997, p. 60). 

 

E ainda, citando Halliday (1973), essa mesma autora 

complementa: 

 

“A gramática é, afinal, o mecanismo lingüístico que 
liga umas às outras as seleções significativas que 
derivam das várias funções da linguagem, e as 
realiza numa forma estrutural unificada (...). A 
gramática organiza as opções em alguns conjuntos 
dentro dos quais o falante faz seleções 
simultâneas, seja qual for o uso que esteja fazendo 
da língua” (Neves, 1997, p. 60). 
 
 
Nos termos de Davidse (1987), Halliday distingue 

entre língua como sistema e língua como processo. O sistema 

pode ser pensado como uma enorme rede de opções inter-

relacionadas: uma rede de significado paradigmático potencial, 

não linear. O processo, por sua vez, pode ser dito como a 
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operacionalidade da língua em um contexto, o que corresponde 

ao texto.  

 Ir do sistema ao texto envolve a seleção de um 

conjunto de caraterísticas que especificam uma forma dita 

“canônica”, e envolve a transformação das características 

paradigmáticas da expressão selecionada em uma forma 

sintagmática concreta.  

 Em uma gramática sistêmica, o que gera 

sentenças bem formadas são regras de realização detalhadas e 

explícitas.  O sistema é visto como uma infinita variedade de 

significados potenciais que servem para as necessidades de 

comunicação porque permitem ao falante fazer suas escolhas, de 

acordo com a situação, a partir do conjunto de alternativas 

significativas. Os construtos dessa seleção significativa viriam da 

gramática, do contexto e da cultura (Halliday, 1985; Davidse, 

1987). 

 Nesses termos, na estrutura informacional duas 

redes são manifestas. A primeira é a escolha aberta ao falante 

para distribuir a informação em unidades comunicativas, o que 

se realiza pela divisão contínua do discurso falado em grupos 

tonais. Um grupo tonal realiza uma unidade semântica de um 

nível mais alto, a unidade informacional.  A segunda rede modela 

a escolha do falante sobre a colocação do foco informacional nos 

limites da unidade informacional. São significados realizados pela 

rede da tonicidade: o foco informacional está na palavra que traz 

a sílaba tônica. 

 Para uma investigação que privilegie a língua em 

uso na situação de interação, a proposta das metafunções da 

linguagem (ideacional, interpessoal e textual), na qual se 
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reconhece que a sentença é organizada simultaneamente como 

mensagem e como evento de interação, constitui-se como uma 

opção diretiva. Halliday (1970, 1973, 1985) destaca o aspecto 

plurifuncional da linguagem, no que respeita aos fins internos e 

externos ao sistema lingüístico. Tal pluralidade está refletida na 

organização interna da língua, e as finalidades estão reveladas 

na própria estrutura lingüística.  

 Esse reconhecimento é básico para a nossa busca 

por um instrumental teórico-descritivo que alie a idéia de 

instrumentalidade da língua a uma descrição dos níveis de 

organização sistêmica e de sua inter-relação a partir de amostras 

da língua em uso, ou seja, um referencial teórico que admita 

haver um sistema organizador subjacente a tudo o que flui na 

situação de interação. Busca-se uma proposta que considere a 

gramática da língua funcionando como instrumental vinculado ao 

uso, e que, portanto, é um sistema que está sujeito a mudanças, 

não é um sistema acabado; e/ou, ainda, busca-se um 

instrumental teórico que nos permita descrever aspectos 

sintáticos, semânticos e pragmáticos dos vários usos do diz que 

detectados em situações atuais de uso do português do Brasil. 

 Esses aspectos fazem convergir as abordagens 

funcionalistas de Halliday (1970, 1973, 1974, 1985) e aquelas 

desenvolvidas, principalmente, por Dik, a partir da década de 70.    

 Na primeira versão de Functional Grammar, Simon 

Dik (1978) diz que seu trabalho tem uma breve ligação com a 

Escola de Praga. Essa similaridade pode ser observada, 

principalmente, na visão da natureza da linguagem que serve de 

base para ambas as propostas teóricas. Dik (1979, 1989, 1997), 

os estudiosos de Praga, e até mesmo Halliday (1973, 1985), a 
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partir de seus respectivos modelos, levam em conta as funções 

dos itens lingüísticos dentro de um amplo conjunto. Eles 

parecem deixar de lado a dicotomia entre língua e fala e a 

identificação da sincronia estática de Saussure, e consideram 

que uma teoria funcional sintática e semântica só pode ser 

desenvolvida com sucesso circundada por uma estrutura teórica 

pragmática, ou seja, uma teoria da interação verbal.  A diferença 

entre as abordagens funcionalistas de Dik e da EP está na 

elaboração dos princípios que as regem. 

 As principais questões que direcionavam a EP 

eram: 1) Como a linguagem é estruturada? e, 2) Por que a 

linguagem é estruturada como é? Trata-se, portanto, de um 

modelo que concebe a linguagem como um sistema de 

meios/fins que tenta privilegiar a funcionalidade total de partes 

mutuamente interdependentes e inter-relacionadas da 

linguagem.  

 Dik (1980, 1987, 1989) argumenta que uma teoria 

de gramática não deve ser matéria para exibir as regras da 

língua por suas próprias finalidades, mas deve tentar, tanto 

quanto possível, explicar essas regras em termos de sua 

funcionalidade no que tange às maneiras como elas são usadas e 

ao propósito final desses usos. Nesse sentido, para se conhecer a 

essência da linguagem deve-se observar o seu caráter 

instrumental e também as suas partes componentes em cada 

ocasião de uso.  

 Portanto, apesar de ter uma visão teleológica da 

linguagem, ou seja, de ver a comunicação como a finalidade 

básica da língua, Dik (1987, 1989, 1997) não segue os 

postulados de Bühler (apud Fontaine, 1978), nos quais a 
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comunicação é tida como o propósito para o qual a língua pode 

ser usada: é a habilidade da língua para funcionar 

comunicativamente que permeia toda a sua estrutura. Dik 

(1987, 1989, 1997) concebe a língua como um instrumento de 

interação social entre os seres humanos, usado com o propósito 

de estabelecer relações comunicativas. É essa mesma concepção 

que subjaz à proposta das metafunções da linguagem, de 

Halliday (1973, 1985), fundada na idéia de que os enunciados 

são organizados simultaneamente como mensagem e como 

evento da interação. 

 Tanto para Halliday quanto para Dik, a noção de 

função não diz respeito aos papeis exercidos pelas expressões 

lingüísticas nos enunciados, como pregava a EP, segundo 

Fontaine (1978), Osório (1981), e Danes (1987), mas aos 

múltiplos papéis que a linguagem exerce na vida dos indivíduos, 

às várias necessidades que a língua serve. Essa multiplicidade 

funcional está refletida na organização interna, estrutural, da 

língua, tanto no léxico quanto na gramática. Isso significa dizer 

que: 

 
“Os itens que se estruturam nos enunciados são 
multifuncionais, não podendo considerar-se 
esgotada uma descrição de estrutura que se limite 
à indicação das funções gramaticais” (Neves, 
1997, p. 17). 

  

 
A equivalência interação verbal/interação social é 

básica para Dik. Em The Theory of Functional Grammar (1989), 

uma nova apresentação da gramática funcional (GF), ele define a 

interação verbal como uma forma de atividade cooperativa 

estruturada, que é regida por regras, normas e convenções 
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(pragmáticas), atividade que só se realiza com, pelo menos, dois 

participantes.  Os instrumentos para a interação verbal são as 

expressões lingüísticas: entidades estruturadas, governadas por 

regras (semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas) e 

princípios que determinam sua formulação. 

 Para a GF, o componente pragmático integra os 

componentes semântico e sintático. A semântica é considerada 

instrumental para a pragmática, e a sintaxe, instrumental para a 

semântica. Nesses três níveis acontecem as relações funcionais 

especificadas pelas expressões lingüísticas.  Dik (1989, p. 24) diz 

que as funções no nível semântico especificam os “papéis” que 

os referentes dos termos envolvidos desempenham no “estado 

de coisas”6 designado pela predicação na qual esses termos 

ocorrem; no nível sintático é especificada a “perspectiva” a partir 

da qual um estado de coisas é apresentado em uma expressão 

lingüística, e no nível pragmático é especificado o “estatuto 

informacional” de um constituinte dentro de um amplo cenário 

comunicativo no qual ele ocorre, ou seja, em relação à 

informação pragmática do falante e do destinatário no momento 

do uso.  

A EP e Halliday (1985), mesmo reconhecendo uma 

estruturação oracional de níveis, cuja base é semântica, 

privilegiam as relações nos componentes fonológico e semântico, 

respectivamente.  Para a GF, não há hierarquia entre os níveis 

sintático, semântico e pragmático: eles são observados 

considerando-se que têm a mesma importância e contribuem 

nas mesmas proporções para a constituição lingüística. A 

                                                 
6 Entenda-se por “estado de coisas” algo que pode ocorrer em algum mundo 
real ou mental. Um “estado de coisas” é localizado no tempo e no espaço, 
pode ser visto, ouvido ou percebido de alguma forma. 
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individualização desses níveis somente acontece para efeito 

didático ou investigativo. 

 A maneira como a língua, a linguagem e a 

estruturação lingüística são vistas na GF mostra que, nessa 

perspectiva, uma teoria funcionalista da linguagem, segundo Dik 

(1989), obedece a dois princípios básicos: 

 

a) deve tentar explicar as regras e princípios 

subjacentes à construção de expressões 

lingüísticas em termos de sua funcionalidade 

com respeito ao modo como essas expressões 

são usadas; e, sendo assim, 

b) deve estar incorporada a uma teoria 

pragmática maior de interação verbal. 

 

 

Esses princípios regem a proposta de modelo de 

interação verbal de Dik (1989). Diferentemente do clássico 

modelo de Jakobson (1960), no qual se pode depreender a 

concepção da língua como código e a comunicação somente 

como transmissão e recepção de informação, no esquema de 

interação verbal de Dik (1989, p.8), a comunicação é vista como 

um padrão de atividades interativas que tem um dinamismo 

cooperativo: não há predominância de um ou de outro usuário 

da língua, ambos, falante e destinatário, contribuem 

igualitariamente para o processamento da comunicação. Abaixo, 

a transcrição esquemática desse modelo de atividade 

cooperativa.  
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Informação pragmática do  
falante 

 Informação pragmática 
do destinatário 

 

 

Formas do falante 

 

  

 

Construtos do destinatário 

 
 

INTENÇÃO 

 
 

antecipa 
   reconstrói  

 
 

INTERPRETAÇÃO 

  

Expressão  
Lingüística 

 

 

Figura 1 - Esquema de interação verbal - Dik (1989, p. 8)   

   

  

 Ao propor esse modelo, Dik (1989) leva em 

consideração os aspectos sociais, psicológicos e lingüísticos que 

subjazem à interação comunicativa.  Nesse sentido, em qualquer 

estágio da interação verbal os usuários da língua possuem 

informações pragmáticas, e, ao dizer algo, o falante pretende 

efetuar algum tipo de modificação na informação pragmática do 

destinatário. 

Para que isso aconteça, o falante deve formar uma 

intenção comunicativa, uma espécie de elaboração de um plano 

mental daquilo que ele espera causar pragmaticamente no 

destinatário. A questão, para o falante, está na formulação 

eficiente de sua intenção de maneira que tenha chance de fazer 

que o destinatário deseje a modificação da sua informação 

pragmática de acordo com o que ele (o falante) pretende. O 
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falante, por sua vez, tenta antecipar a interpretação que o 

destinatário dará à sua expressão lingüística, em um dado 

estágio da sua informação pragmática. Dik (1989) faz questão 

de acentuar, ainda, que as expressões lingüísticas têm função 

mediadora, logo, não são responsáveis pelo estabelecimento da 

relação entre a intenção do falante e a interpretação do 

destinatário. 

 Dik (1989) entende como informação pragmática 

todo o conjunto de conhecimentos, crenças, assunções, opiniões 

e sentimentos disponíveis para um indivíduo em qualquer ponto 

da interação, enfim, tudo o que está no mundo mental do 

indivíduo.  

O modelo de interação de Dik (1989) dá uma nova 

dimensão ao que até então se tinha visto como perspectiva 

funcional da frase. Gebruers (1987) diz que a GF pode ser vista 

como uma continuação, um desenvolvimento e um 

melhoramento das idéias da EP sobre a análise lingüística. 

Um exemplo desse melhoramento é a igual 

importância atribuída aos pontos de vista dos usuários da língua 

na relação de interação, é o reconhecimento de que 

falante/ouvinte enunciador/enunciatário são indispensáveis e 

contribuem na mesma proporção para que a língua funcione 

comunicativamente. 

O valor funcional de diferentes componentes 

oracionais em relação à estimativa do falante sobre a informação 

pragmática do destinatário é especificado pelas informações 

pragmáticas, as quais, segundo Dik (1989), correspondem 

àqueles aspectos sistêmicos que co-determinam a forma e a 

semântica das expressões lingüísticas, 
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O fundamento dessa proposta, que dá à estrutura 

oracional subjacente o status de input para o componente de 

regras de expressão, é a idéia de que a especificação da 

estrutura oracional a torna portadora de todos os elementos e 

relações imprescindíveis tanto para a sua interpretação 

semântica e pragmática quanto para a sua expressão formal. 

Isso só é possível porque Dik (1989), assim como Halliday 

(1985), reconhece a organização simultânea da oração como 

mensagem e como evento de interação. 

 Esses aspectos da teoria da gramática funcional, 

introduzidos nos parágrafos anteriores, nos impulsionam a 

utilizá-la como arcabouço teórico principal para descrever os 

novos usos do diz que identificados no português do Brasil, tais 

como o uso transcrito em (2). 

 

(2) Amorim: A minha mulher tá cega..., Estela, olha só quem 
chegou aqui...Jasão... 
Estela: Inda conhece pobre? Que baleza...diz que tem dois 
meninos procurando o pai ali na esquina...(GA-LD7) 
 

 
 Acreditamos que o modelo de interação verbal de 

Dik (1989) _ básico para o estudo das funções pragmáticas _ e a 

a proposta da organização da frase em camadas, aliados aos 

demais princípios da GF, fornecerão subsídios cientificamente 

fortes para que se possa reconhecer a função exercida por esse 

novo uso na língua e para descrever aspectos sintáticos, 

semânticos, pragmáticos e cognitivos a ele relacionados.  Essa 

adesão, no entanto, não é incondicional. Oportunamente, 

                                                 
7 As siglas que acompanham os exemplos representam o título da obra e o 
tipo de literatura que ela integra.   
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discutiremos a aplicabilidade de alguns postulados da GF, 

trataremos da possibilidade de conciliá-los a outras propostas 

teórico-descritivas que atentem para as questões da 

evidencialidade e para os processos constitutivos da língua.  

 
 

2. O aparato teórico funcionalista  

 

 
Para a descrição dos usos do diz que detectados no 

corpus, partimos dos princípios regentes da GF, (a) e (b), 

explicitados no item anterior. Em termos práticos, isso significa: 

i) descrever as regras subjacentes à projeção das expressões 

lingüísticas, e, ii) apresentar as funções pragmáticas que podem 

ser atribuídas a essas expressões na relação de interação.  

As postulações (i) e (ii) levam inicialmente à 

explicitação do modelo de constituição dos enunciados em 

camadas, e à consideração de alguns aspectos da constituição 

pragmática dos constituintes da estrutura subjacente da 

cláusula. Na seqüência, com vistas à descrição do fenômeno que 

originou este trabalho, destacaremos aspectos da modalidade, 

domínio ao qual, para a GF, pertencem as manifestações 

lingüísticas da evidencialidade. 

 

 

2.1 A constituição sentencial em camadas 

 
 

O reconhecimento de que a sentença é organizada 

simultaneamente como mensagem e como evento de interação 

(Halliday, 1973, 1985) autoriza a análise da cláusula a partir de 
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dois níveis: o nível representacional e o nível interpessoal 

(Hengeveld, 1988, 1989).  

No nível representacional, um estado de coisas é 

descrito de maneira tal que o destinatário seja capaz de 

compreender a que situação real ou hipotética se faz referência. 

Este é o domínio do evento narrado. No nível interpessoal a 

situação é apresentada de maneira que o destinatário seja capaz 

de reconhecer a intenção comunicativa do falante. É o domínio 

do evento de fala.  

Essa análise identifica duas funções diferentes da 

predicação. No nível representacional, ela designa um estado de 

coisas. No nível interpessoal, ela representa o conteúdo de um 

ato de fala.  Hengeveld (1989) utiliza o termo predicação para 

distinguir a primeira função, e o termo proposição para se referir 

à segunda função. 

Dik (1989, p. 45-46) traz essa perspectiva para a 

estrutura oracional8 (cláusula), o que significa dizer que toda 

oração deve ser descrita em termos de uma estrutura subjacente 

abstrata, que é projetada na forma atual da expressão lingüística 

correspondente por um sistema de regras de expressão, as quais 

determinam a forma, a ordem e o padrão de entonação dos 

constituintes da estrutura oracional subjacente. 

 A estrutura oracional subjacente é uma estrutura 

abstrata complexa na qual podem ser distinguidos vários níveis 

ou camadas da organização formal e semântica. A GF - Dik, 

(1989), Hengeveld (1988, 1989), entre outros - prevê a 

representação da estrutura oracional em camadas, a partir da 

                                                 
8 Dik (1989, p. 46) entende como estrutura oracional a construção lingüística 
que na Gramática Tradicional corresponde ao período composto pelas orações 
principal e subordinada.    
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seguinte disposição hierárquica ascendente: termo e predicado, 

predicação, proposição e claúsula.  

 A base da estrutura oracional é um predicado, que 

designa propriedades ou relações, ao qual se aplica um 

determinado número de termos (argumentos), que se referem a 

entidades. Dessa aplicação resulta a predicação, que designa um 

estado de coisas. Uma predicação pode ser construída em uma 

estrutura de ordem mais alta, a proposição, que designa um 

conteúdo proposicional, ou fato possível. A proposição, por seu 

lado, é construída dentro de um frame ilocucionário, que diz 

respeito ao estatuto do ato de fala, ou seja, às forças 

declarativa, interrogativa, exclamativa, etc., que se aplicam ao 

conteúdo proposicional. Esse processo constitui a cláusula.  

 A cláusula e a proposição correspondem ao nível 

interpessoal, os termos, o predicado, e a predicação 

correspondem ao nível representacional.  A estruturação de cada 

uma dessas camadas relaciona-se ao diferente tipo de unidade 

lingüística que atua nelas. Essas unidades são consideradas 

variáveis, e são reconhecidas a partir de diferentes símbolos. É o 

que se demonstra no quadro a seguir, transcrito de Dall’Aglio-

Hattner (1995, p. 55):  
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Quadro I - Relação entre as funções dos enunciados e a estruturação 

sentencial em camadas 

FUNÇÃO NÍVEL UNIDADE 
ESTRUTURAL 

REFERÊNCIA VARIÁVEL 

 
 
INTERPESSOAL 
 

     
   4  

 
cláusula 

 
ato de fala 

        
E 

     
3 

 
proposição 

 
fato possível 

      
X 

 
 
REPRESENTACIONAL 
 

    
2 

 
predicação 

 
estado de 

coisas 

       
e 

    

1 

 

predicado 

 
propriedade  

relação 

       

x 

 

 

Hengeveld (1988a, p. 242) representa a sentença, 

organizada como a designação de um estado de coisas e a 

representação de um ato de fala, com o seguinte esquema: 

    

Ei :   [ ILL   (S)   (A)   (Xi :     [proposição]   (Xi ))]      (Ei)       

         ------------                      ---------- 
               (ei   : [Predβ (x1)(x2)...(xn)] (ei)) 
 

Figura 2 - Esquema de representação de um ato de fala 

 

 

Dik (1989) expõe essa proposta de constituição 

sentencial em camadas dizendo que todos os predicados estão 

no léxico da língua e são portadores de uma estrutura (frame) 

que especifica suas propriedades semânticas e sintáticas 
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fundamentais, como a categoria sintática, o número de 

argumentos e as funções semânticas de argumentos.  

 Nessa perspectiva, um exemplo de predicado do 

português é o verbo dizer, representado por  dizerv . 

 O predicado dizer, descritivo, indicativo de 

produção vocal, especifica uma relação tríplice entre entidades 

que exercem os papeis de um que diz, de algo que é dito e de  

um ouvinte.  

 Esse conjunto de termos aplicados ao predicado 

resulta em uma predicação cuja representação formal é a 

seguinte: 

 
 
dizerv (x1)Agente9 (x2)Meta  (x3)Recipiente  

 
 

Considerando-se que a predicação pode ser 

interpretada como a designação de um estado de coisas (EC), o 

qual pode ser localizado no tempo e no espaço, o enunciado do 

exemplo (3), a seguir,  

 
(3) - Você disse (para mim)9 (...) a coisa mais certa do mundo - 

comentou Salu. (CO - LR ) 
 

 
 
pode ser representado por  
 

                                                 
9 Agente, meta e recipiente são termos que designam, na GF, as funções 
semânticas desempenhadas pelos elementos da estrutura argumental. Agente 
é a entidade controladora de uma Ação; meta é a entidade afetada pela 
operação (ação) de algum controlador; recipiente é a entidade para a qual 
alguma coisa é transferida (Dik, 1989, p. 103).  
9  Informação inferida, acrescentada para melhor explicitação do modelo. 
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(3a)  Passado [dizer (você) (para mim) (a coisa mais certa do 

mundo)]     

 

A notação passado, que representa um elemento gramatical 

localizador de um EC no intervalo de tempo precedente ao 

momento da fala, é identificada por Dik (1989, p. 47) como um 

operador da predicação.      

 O EC designado na predicação exemplificada em 

(3) pode ser localizado no espaço por um constituinte de 

significado lexical como na casa do papai, por exemplo.  O termo 

que exerce esse papel é denominado satélite.  É o que se 

observa no exercício de reescrita em (4) e (4a): 

 
(4) - Você disse (para mim) (...), na casa do papai,  a coisa 

mais certa do mundo - comentou Salu.  
 

(4a)     dizerv (x1)Agente  (x2)Meta (x3)Recipiente (y1)Locativo   

 
Pode haver um enunciado em que uma predicação 

apareça como a especificação de um EC, ou seja, funcione como 

o segundo argumento de um predicado mais alto. Dik (1989, p. 

47) denomina essas predicações de predicações encaixadas. A 

mais alta predicação na qual elas estão ligadas é chamada 

predicação matriz e o seu predicado é o  predicado matriz.  

Um exemplo é o predicado dizer, introdutor de 

discurso indireto (5):  

 
(5) Tia Ursula diz que a água daqui faz bem ao cabelo (...) (PD - 

LD) 
 

 
 Neste uso, o predicado dizer designa uma relação 

entre um ser humano e o seu próprio ato de fala, e requer como 
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segundo argumento o próprio conteúdo do “ato de fala”. O dito 

de tia Úrsula: a água daqui faz bem ao cabelo é a ocorrência de 

um EC, logo, dizer, nesse caso, é um predicado matriz que tem 

uma predicação encaixada como argumento. Pode-se 

representar a predicação encaixada em (5) por: 

 
(5a) Presente[dizer (Tia Úrsula)(ei)] 

          ei = Presente[fazer(água daqui)(bem)(cabelo)] 

 
 Segundo Dik (1989, p. 48), uma predicação, que 

designa um EC, pode ser construída em uma estrutura de ordem 

mais alta, a proposição, que designa um conteúdo proposicional 

ou um fato possível. Um fato possível pode ser motivo de 

surpresa ou de dúvida, pode ser negado, rejeitado, relembrado, 

pode ser dito verdadeiro ou falso. 

As proposições que funcionam como segundo 

argumento de uma predicação são chamadas proposições 

encaixadas.  

A predicação encaixada explicitada em (6) pode 

funcionar como segundo argumento de um predicado de atitude 

proposicional, que especifica a atitude - intelectual ou emocional 

- de uma pessoa em relação ao fato possível designado pelo 

complemento proposicional. É o que se observa a seguir:  

 
(6) Carlos pensa que a água daqui faz bem ao cabelo 

 
 O predicado pensar toma uma proposição como 

segundo argumento, uma vez que o ato de pensar se relaciona 

muito mais a fatos possíveis do que a EC. Essa proposição teria a 

seguinte representação: 
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(6a) Presente[pensar (Carlos)(Xi)] 

         Xi = Presente[fazer (água)(bem)(cabelo)] 
  

A proposição revestida de força ilocucionária 

apresenta, por meios gramaticais/lexicais e/ou entonacionais, o 

estatuto do ato de fala (seu valor de verdade). Operadores 

ilocucionários e satélites ilocucionários de nível4 são os meios 

gramaticais e lexicais, respectivamente, que expressam a força 

ilocucionária aplicada à proposição, ou seja, a análise desses 

indicadores permite o reconhecimento do tipo de ato de fala (Ei) 

expresso pela cláusula. 

 Essa é uma noção inspirada em Austin (1962 apud 

Dik 1989, p. 254) e em Searle (1984), para quem a 

comunicação não se dá por exposição de proposições, mas por  

realização de atos de fala interpretáveis como instruções do 

falante para que o destinatário realize certas ações mentais 

relacionadas ao conteúdo proposicional. Conforme Dik (1997, p. 

230), isso significa reconhecer que “cada expressão lingüística 

tem um aspecto performativo: pode ser usada para realizar 

certos tipos de atos comunicativos”. 

 Quanto ao valor ilocucional codificado nas 

expressões lingüísticas, Dik (1989, 1997) distingue como 

ilocuções básicas, das quais podem derivar outros valores 

ilocucionais, as sentenças declarativa, interrogativa, imperativa e 

exclamativa. 

 Essas ilocuções são interpretadas como instruções 

do falante para o destinatário com o objetivo de causar certas 

alterações na informação pragmática do destinatário. Dik (1989, 

p. 256) descreve essas interpretações como: 
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a) "DECL: F instrui D a adicionar o conteúdo 
proposicional à sua informação pragmática. 

b) INT: F instrui D a providenciar a informação 
verbal como especificado na proposição. 

c) IMP: F instrui D a realizar o EC controlado de 
acordo com o especificado na proposição. 

d) EXC: F instrui D a adicionar em sua 
informação pragmática que F exprimiu o 
conteúdo do proposicional como uma 
surpresa, algo inesperado ou uma notícia 
importante". 

 

 
A interpretações (a), (b) e (c) são claramente 

inspiradas na tipologia das funções comunicativas básicas, de 

Bühler (Dik, 1989), segundo a qual a relação que há no 

enunciado entre o estado de coisas do qual se fala, o sujeito 

falante, e o sujeito interpelado faz que a língua exerça três 

papéis principais: de representação, de expressão e de apelo.  

Dik (1997) destaca que, exceto os operadores 

imperativos, que atuam diretamente sobre a predicação 

estendida, a priori o escopo dos elementos ilocucionários é o 

conteúdo proposional  

 Hengeveld (1988a, p. 242) diz que as ilocuções 

básicas podem ser representadas na forma de frames 

ilocucionários abstratos, como o seguinte: 

  

DECL (Ei):   (F) (D) (Xi) - O falante deseja adicionar o 
conteúdo de Xi na informação pragmática do 
destinatário 
 

 
 E assim, a análise de (Xi) em (6a), uma sentença 

declarativa, pode ser representada por: 
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(6b)   Ei: DECLARATIVA (Xi) 

           Xi = Presente [fazer (água)(bem)(cabelo)] 

 
Tomando por base o seu modelo de interação 

verbal, Dik (1989, p. 256) distingue o valor ilocucionário 

segundo três perspectivas: i) a ilocução pretendida por parte do 

falante (F), ii) a ilocução codificada na expressão lingüística (E),  

e, iii) a ilocucão interpretada pelo destinatário (D). 

Como a GF é uma teoria de descrição lingüística, 

gramatical, portanto, o que está em pauta são os valores 

ilocucionais codificados nas expressões lingüísticas, os quais 

contribuem para a própria formação estrutural e semântica 

dessas expressões.  

Quanto ao aspecto performativo, Dik (1997) 

reconhece dois tipos principais de expressões lingüísticas: as 

performativas explícitas e as performativas implícitas. 

Citando Austin (1962), Dik (1997, p. 233) arrola 

como condições para se considerar uma expressão performativa 

explícita as seguintes: deve conter um verbo matriz (responder, 

prometer, advertir etc) indicativo de algum tipo de ato 

comunicativo; deve ter o falante como sujeito, o ouvinte como 

recipiente e uma proposição como meta ou objeto; e o ato de 

fala deve estar no tempo presente do modo indicativo. O trecho 

sublinhado ilustra e ajuda a explicar o afirmado: 

 

(7) - Deraldo, como é que você olha para minha cara com essa 
frieza toda e diz que eu estou com câncer? 
- Eu não estou dizendo que você está com câncer, eu estou 
dizendo que você precisa fazer uma biópsia. (SL – LR ) 
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As expressões performativas explícitas não são 

muito recorrentes nas línguas, e os contextos nos quais 

aparecem geralmente são marcados pragmaticamente: essas 

expressões muitas vezes constituem repetições enfáticas de atos 

de fala anteriores.   

Quanto às performativas implícitas, Dik (1997, p. 

234) diz que há uma tendência entre os teóricos de atos de fala 

para simplificar o estatuto desse tipo de operadores, atribuindo-

lhes o estatuto de expressões derivadas ou secundárias em 

relação às “verdadeiras” (explícitas) expressões performativas -  

(Searle, 1969) ou ainda, para descrevê-los em termos da 

estrutura subjacente da correspondente performativa explícita 

(Ross, 1970). Para Dik (1997), esses elementos implícitos são 

estruturas complexas que recebem sua interpretação 

performativa de uma maneira derivada especial. 

Dik (1997) toma alguns fatos gerais concernentes 

aos diferentes tipos sentenciais perceptíveis nas línguas naturais 

como o ponto de partida para o desenvolvimento de uma teoria 

ilocucionária geral: todas as línguas têm um número restrito de 

tipos sentenciais básicos (Declarativo, Interrogativo, Imperativo 

etc.) os quais são interpretados como condutores de expressões 

lingüísticas gramaticalizadas de ilocuções básicas. Essa noção 

gera o entendimento de que tais ilocuções básicas podem ser 

modificadas (adquirem traços específicos dentro de sua categoria 

original) ou convertidas (transformam-se em uma outra, 

derivada), ou ainda, podem desempenhar diferentes e mais 

específicos valores ilocucionários. 

Essa interpretação e esse entendimento levam à 

consideração da ilocução como uma categoria gramatical 
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(fechada) com um número limitado de possíveis articulações. O 

raciocínio aqui implicado é o seguinte: 

 
“Os falantes podem realizar uma grande variedade 
de tipos e subtipos de atos de fala relacionados ao 
destinatário. Parece que alguns desses tipos são 
funcionalmente mais importantes que outros. 
Esses atos de fala mais importantes são 
codificados por diferentes meios gramaticais (tipos 
sentenciais) na gramática de uma língua. Os tipos 
de atos de fala básicos, na sua maioria, são 
aqueles que foram codificados dessa mesma 
maneira em todas as línguas” (Dik, 1997, p. 237). 

 

A trilogia declarativa/interrogativa/imperativa 

compõe o núcleo do sistema ilocucionário gramaticalizado. Esse 

núcleo fornece o material ilocucionário de que, segundo a 

necessidade funcional, as línguas dispõem para fazer conversões 

ilocucionárias, principalmente dos tipos conversão gramatical e 

conversão pragmática.  

 A conversão pragmática faz gerar um efeito no 

nível de intenção e interpretação, não tem reflexo sobre as 

propriedades lingüísticas da expressão. Por isso, esse tipo de 

conversão requer para seu estudo uma ampla teoria pragmática 

de interação verbal, não é objeto de estudo na descrição 

lingüística.  

Na conversão gramatical, a própria língua oferece 

instrumentos gramaticais para modificar a ilocução em algum 

outro valor ilocucionário derivado. Um caso de conversão 

gramatical acontece com o uso de interrogativas gerais, nos 

termos de Neves (2000), consideradas como operadores que 

convertem uma sentença declarativa em um tipo especial de 

interrogativa. Outro caso é o uso de operadores com força 
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ilocucionária de mitigação ou de reforço do impacto de 

operadores ilocucionários básicos, o que, dependendo do 

contexto, vai gerar uma mudança no valor ilocucionário básico e 

um fortalecimento do seu efeito pragmático. 

Conversores ilocucionários são elementos e 

mecanismos lingüísticos a partir dos quais uma ilocução básica 

da claúsula pode ser gramaticalmente convertida em outra. Além 

das interrogativas gerais, Dik (1997, p. 245) destaca como 

principais conversores ilocucionários a entonação, os elementos 

como por favor, e partículas modais. 

O que se pode perceber, a partir da descrição da 

camada ilocucionária feita por Dik (1989, 1997), é que, para 

codificar a sua intenção, o falante pode escolher um recurso 

lexical ou um recurso gramatical.  A opção gramatical implica o 

uso de um tipo sentencial básico ou de operadores que exerçam 

as funções ilocucionárias globais (declarativa, interrogativa e 

imperativa). Caso essas funções não gerem o feito comunicativo 

desejado, a língua oferece o recurso da derivação ilocucionária: 

ilocuções básicas passam a codificar outros atos de fala, de 

acordo com a intenção pragmática e com a interpretação 

correspondente. 

Os verbos performativos, de atos de fala, são os 

recursos lexicais de que o falante dispõe caso as pressões 

comunicativas exijam que se expresse o que precisamente está 

sendo feito no momento da enunciação, ou seja, os 

performativos explícitos codificam na expressão lingüística 

alguns elementos informacionais que, em outras circunstâncias, 

poderiam estar fora da interpretação pragmática do destinatário 

(Dik 1997, p. 254-256). 
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Em resumo, na relação interna das camadas 

estruturais da sentença, uma predicação pode ser construída 

dentro de uma proposição, a proposição, por sua vez, é  

construída dentro de um frame ilocucionário, resultando na 

estrutura subjacente da oração plena, que designa um ato de 

fala em relação à proposição. A proposição contém uma 

predicação que é construída a partir de um predicado e de um 

conjunto de termos apropriados. 

Isso implica dizer que o nível mais alto da 

estrutura sentencial tem como base um esquema ilocucionário 

que especifica as relações entre um falante, um destinatário e o 

conteúdo expresso no ato de fala. O nível mais baixo é 

estruturado com base em um esquema de predicados. 

As mesmas estruturas sentenciais subjacentes 

podem ser realizadas de modos diferentes. Dependendo do que 

for funcionalmente pertinente em certos contextos, acontecem 

modificações na entonação e/ou na ordem dos elementos 

sentenciais. Tudo isso para que haja uma adequação pragmática 

da expressão lingüística.   

As funções pragmáticas dos constituintes da 

estrutura sentencial subjacente, ou seja, as funções que 

especificam o estatuto informacional desses constituintes no 

amplo domínio comunicativo em que são usados, estão 

presentes na maioria das línguas sob as noções de topicalidade e 

focalidade. Em relação à modalidade, uma questão pragmática 

interessante diz respeito ao relevo informativo (Neves, 2000a).  
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2.2. Aspectos pragmáticos: a relevância informativa das 

expressões lingüísticas  

 

 
A especificação do estatuto informacional de um 

elemento lingüístico no contexto comunicativo em que ele se 

insere passa pelo entendimento de uma noção pragmática 

fundamental: a dicotomia foreground (figura) vs. background 

(fundo).  

Em termos de uma teoria para a qual discurso e 

gramática mantêm entre si uma estreita ligação, isso significa 

dizer que, nos níveis, ou planos, formadores do discurso, há 

porções discursivas de primeiro plano, que dizem respeito ao 

evento narrado, consideradas a linha principal da comunicação 

(Givón, 1984, p. 288), e porções discursivas do plano de fundo, 

que servem apenas de suporte à narrativa básica, não 

contribuem para o seu desenvolvimento. De acordo com Neves 

(1997, p. 27), o primeiro plano contribui para expressar melhor 

os propósitos do falante. 

A localização de uma noção gramatical nesses 

planos discursivos tem relação com a sua relevância no que diz 

respeito à expressão do propósito comunicativo do usuário da 

língua. Diz Givón (1984, p. 288) que há uma forte probabilidade 

de correlação entre as distinções de realis e primeiro plano, ou 

figura, e entre as distinções de irrealis e segundo plano, ou 

fundo. Em outras palavras, “eventos que acontecem realmente 

devem ser mais salientes para codificação e recuperação do que 

eventos hipotetizados” (Givón, 1984, p. 289). 
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Mas, dependendo da conveniência comunicativa, 

ou seja, caso o falante entenda que é interessante para a 

informação pragmática de seu ouvinte, essas modalidades 

podem ocupar planos diferentes. É a atitude comunicativa dos 

usuários da língua que vai determinar as funções pragmáticas 

que especificam o estatuto informacional das expressões 

lingüísticas.  

Esse caráter não definitivo, não absoluto das 

correlações realis/irrealis foi testado por Neves (2000a), a partir 

da consideração de que, em relação às expressões modais, elas 

são típicas do discurso narrativo e, gradativamente, menos 

evidentes em situações de fala espontânea, conversações face a 

face, e em discursos direcionadores de comportamento. Isso 

implica que essas correlações são mais prováveis em textos de 

composição informacional estabelecida em um quadro que aloca 

os eventos em um mundo real, de estatuto factual, e menos 

prováveis em quadros hipotéticos, de estatuto não-factual. 

A autora comprovou esse condicionamento ao 

investigar o uso de adjetivos e advérbios epistêmicos em relação 

a cinco dos tipos de literatura que integram o Corpus principal do 

banco de dados do Centro de Lexicografia da UNESP/Ar. Ficaram 

de fora os textos de literatura de propaganda. O uso de 

modalizadores epistêmicos deu-se em maior percentual na 

literatura técnica, composta por textos de alta criação de 

primeiro plano e, em contrapartida, houve menor percentual de 

ocorrência nas literaturas dramática e oratória, tipos textuais de 

baixa criação de segundo plano. 

Em suma, todos esses princípios e regras 

subjacentes ao modelo funcionalista de constituição dos 
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enunciados em camadas têm licenciado a aplicação desse 

instrumental teórico à investigação de fenômenos lingüísticos em 

geral, e, o que é mais importante, à investigação de processos 

que dizem respeito à relação falante/ouvinte estabelecida na 

situação de interação.  

 

 

2.3. A aplicação do modelo das camadas na especificação 

de operadores e satélites  

 

Uma das vantagens do modelo de camadas é 

permitir uma correta especificação do escopo de operadores (π) 

e satélites (ơ) atuantes em cada um desses níveis. Operadores e 

satélites são as expressões lexical e gramatical, 

respectivamente, que qualificam as modificações e modulações 

nos níveis da estrutura clausal (Dik, 1989, p. 50). 

 O termo modulação remete a Halliday (1970a, 

1985) e compreende as escalas de obrigação e de inclinação. 

Halliday (1985) trata a modalidade como um campo de 

significação intermediário às polaridades positiva e negativa, e, o 

subdivide considerando a forma ilocucionária da sentença. Nas 

sentenças que têm a forma que ele denomina de proposta _ 

imperativa ou oferecimento _ os significados dos pólos positivos 

são denominados “determinação”, e os do pólo negativo, 

“proibição”. Na ordem, os pontos intermediários representam 

graus de obrigação (permitido, esperado, exigido). Na oferta, 

eles representam graus de inclinação (desejoso de, ansioso para, 

determinado a).   
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Os postulados de Hengeveld (1988, 1989), Dik 

(1989), Dik et al. (1990), Bolkestein & Hengeveld (1995), 

Bolkestein (1997), Groot (1997) direcionam a classificação dos 

operadores e satélites conforme os seus níveis de atuação e a 

função que exercem, classificação que é explicitada no quadro II.  

 

 

Quadro II - Classificação dos operadores e dos satélites 

NÍVEL 
  

FUNÇÃO EXEMPLO   

DO PREDICADO 
(π1) (ơ1)   
 

Captam os meios que 
especificam propriedades 
adicionais do estado de coisas 
designado na predicação 
simples. 
 

Indicadores da 
temporalidade 
interna dos EC e 
da presença ou 
ausência da 
propriedade ou 
relação expressa 
pelo predicado. 

DA PREDICAÇÃO 
(π2)  (ơ2) 

Alocam os estados de coisas 
designados por uma 
predicação em um mundo 
real ou imaginário, e por isso 
restringem o conjunto de 
referentes potenciais da 
predicação às situações 
externas que o falante tem 
em mente. 
  

Indicadores de 
tempo de ocor-
rência, de  fre-
qüência de ocor-
rência e de 
atualidade do EC.   

DA PROPOSIÇÃO 
(π3) (ơ3) 

Validam o conteúdo propo-
sicional, especificando a 
atitude do falante em relação 
à verdade da proposição. 
 

Indicadores da 
origem do conteú-
do proposicional e 
indicadores do 
comprometimento 
do falante com a 
verdade da 
proposição. 
  

DA ILOCUÇÃO 
(π4) (ơ4) 

Modificam a força ilocucio-
nária básica de uma 
expressão lingüística, de 
modo a torná-la adequada à 
estratégia comunicativa do 

Indicadores de  
atenuação ou de 
intensidade da 
força ilocucio-
nária. 
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falante.   

 

 

Entre os operadores e satélites do predicado estão 

os marcadores aspectuais qualificacionais e os operadores da 

negação do predicado. Exemplificam operadores e satélites da 

predicação os marcadores aspectuais quantificacionais e os 

operadores e satélites relacionados à modalidade objetiva e à 

polaridade (negação da predicação). São exemplos de 

operadores e satélites atuantes no nível da proposição os 

modalizadores subjetivos e os modalizadores evidenciais. E, 

finalmente, no nível da cláusula estão os operadores e satélites 

ilocucionários das mais diversas naturezas. 

Neste momento, há de se considerar a constituição 

e a atuação da modalidade a partir dos níveis constitutivos do 

enunciado.  

 

 

3. Aspectos da modalidade10 numa perspectiva 

funcionalista da linguagem  

 

 

A modalidade tem um papel central na 

determinação do valor de verdade da proposição. Nela estão 

implicadas noções como as de realidade e irrealidade, que 

                                                 
10 Providenciaremos uma breve explanação sobre a modalidade na perspectiva 
da GF. Para um estudo mais aprofundado, inclusive no que diz respeito à 
origem lógica dos estudos da modalidade, veja-se Dall’ Aglio-Hattnher (1995) 
e Neves (1997, 2000a). 
No momento, interessa-nos descrever apenas aspectos da modalidade que 
são relevantes para a delimitação descritiva do domínio evidencial, que 
promoveremos páginas adiante. 
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correspondem aos componentes factualidade e 

possibilidade/necessidade, a partir das quais são elaboradas as 

principais tipologias da modalidade, conforme explicita Neves 

(2000a). 

Em termos de Neves (1999), fatos reais e factuais 

dizem respeito à realidade – "a crença na verdade da sentença 

implica também crença na existência de um objeto único" -, mas 

se constituem em diferentes camadas do enunciado: a realidade 

é atributo da predicação (que exprime um estado de coisas), já a 

factualidade é atributo da proposição (que exprime um fato 

possível). 

Segundo essa autora, a noção de irrealis diz 

respeito ao mundo das hipóteses. A frase irreal, contrafactual ou 

não-factual comunica uma falsidade segura, relaciona-se à não-

realidade: os fatos são apresentados como não existentes, ou 

ainda, como existentes num mundo de possibilidades, e a 

interpretação é não-referencial, ou genérica. 

Essas noções estão presentes na formulação da 

modalidade elaborada por Lyons (1977), inspiradora da tipologia 

da modalidade proposta por Hengeveld (1988) e ratificada por 

Dik (1989).  A proposta de Hengeveld é o ponto de partida para 

a discussão de outros pontos de vista sobre a evidencialidade, 

nosso principal objeto de estudo, identificados na literatura 

lingüística. 

Para Lyons (1977) a modalidade é o domínio das 

atitudes proposicionais. Ele teoriza que o julgamento do falante 

sobre a ocorrência, ou não, de um estado de coisas no mundo 

(tradicionalmente reconhecido como modalidade epistêmica) 

envolve expressões objetivamente determináveis, afirmações de 
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fatos (modalidade objetiva), e fatores subjetivos ou suposições, 

baseados na intuição (modalidade subjetiva).  

Objetividade e subjetividade são reinterpretadas 

por Hengeveld (1988, p. 233). Ele distingue três tipos de 

modalidade11, atuantes nos diversos níveis das camadas 

sentenciais: modalidade inerente, modalidade objetiva e 

modalidade epistemológica. 

 A modalidade inerente atua na camada mais baixa, 

no nível das relações internas da predicação, e diz respeito a 

todos os meios lingüísticos, itens lexicais (verbos modais) pelos 

quais o falante pode caracterizar a relação entre um participante 

de um estado de coisas e a potencial realização desse estado de 

coisas. À modalidade inerente relacionam-se habilidade, volição, 

obrigação e permissão.   

 A modalidade objetiva incide sobre a camada da 

predicação e congrega todos aqueles meios lingüísticos pelos 

quais o falante pode avaliar o estatuto de realidade de um EC. 

Essas avaliações são baseadas no conhecimento de situações 

possíveis em um universo hipotetizado (avaliação epistêmica) ou 

em um conhecimento de situações possíveis relativas a algum 

sistema de convenções morais, legais ou sociais (avaliação 

deôntica). Os adjetivos modais são os principais elementos 

lingüísticos responsáveis pelas qualificações modais objetivas. 

 Todos aqueles meios lingüísticos pelos quais o 

falante pode expressar seu comprometimento em relação à 

verdade da proposição pertenceriam ao domínio da modalidade 

epistemológica, atuante na camada proposicional, ou dos fatos 

possíveis. Hengeveld (1988) diz que o grau de comprometimento 
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do falante está diretamente relacionado à origem da informação 

contida na proposição. Os modalizadores epistemológicos 

incidem sobre a proposição, mas não integram o significado 

proposicional, por isso, a modalização nesse nível é geralmente 

exercida por advérbios modais (Nuyts 1993; Neves, 2000a).  

A relação entre o grau de comprometimento do 

falante e a origem da informação veiculada gera a subdivisão da 

modalidade epistemológica em modalidade epistemológica 

evidencial e modalidade epistemológica subjetiva.  

 A modalidade epistemológica evidencial expressa 

um julgamento do falante sobre a fonte da informação contida 

na proposição, sendo que ele pode ou não se apresentar como 

essa fonte. Hengeveld distingue a modalidade epistemológica 

evidencial em inferencial (o evento é caracterizado como inferido 

a partir de evidência), citativa (o evento é reportado a partir de 

outra origem) e experiencial (o evento é caracterizado como 

experimentado pela fonte). 

 Nos termos de Dik (1989, p. 251), os aspectos 
semânticos mais importantes no campo de ação dos 
modalizadores proposicionais evidenciais (a origem da 
proposição) são: 

 

i.  "Experiência: O falante conclui que Xi baseado 
em prévia experiência pessoal; 

ii.  Inferência: O falante infere Xi a partir de 
evidência disponível; 

iii.  Ouvir-dizer (hearsay): O falante assinala que 
ouviu Xi  a partir de alguém" . 

  

                                                                                                                                      
11 Dall’Aglio-Hattnher (1995) também é referência para um estudo mais 
aprofundado envolvendo outras tipologias modais.   



Evidencialidade e gramaticalização no português do Brasil: 
Os usos da expressão diz que 

GALVÃO, V. C. C. (20001) 

68

 No domínio da modalidade epistemológica 
subjetiva estão a modalidade epistêmica (relacionada às 
qualificações de certeza, probabilidade ou possibilidade) e a 
modalidade boulomaica (relacionada a expressão de desejos e 
esperanças que indicam o comprometimento “emocional” do 
falante (Hengeveld, 1988).  

 Hengeveld (1988, p. 236-237) apresenta cinco 
critérios que resumem a diferença entre modalidade subjetiva e  
modalidade objetiva:       

 

i. "As predicações objetivamente modalizadas 

podem ser questionadas, as proposições 

subjetivamente modalizadas não podem; 

ii. As predicações modalizadas objetivamente 

podem ser hipotetizadas em uma sentença 

condicional, as proposições subjetivamente 

modalizadas não podem; 

iii. A modalidade subjetiva pode ser formulada 

somente em termos positivos, a modalidade 

objetiva pode ser formulada em termos 

positivos e negativos; 

iv. A modalidade subjetiva é limitada ao 

momento da fala, a modalidade objetiva não, 

por isso somente esta tem referência 

temporal; 

v. Em reação a uma predicação modalizada 

objetivamente, a origem da informação 

contida na predicação pode ser questionada". 

 

Essas diferenças indicam a localização da 
modalidade subjetiva fora da predicação, por isso as expressões  
modais subjetivas não estão  na incidência de tempo e de 
negação, e não podem ser hipotetizadas. Hengeveld (1988, p. 
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238) conclui, ainda, que o reconhecimento da modalidade 
subjetiva relacionada à verdade do conteúdo da predicação é 
confirmado pelo fato de ser impossível questionar uma 
predicação modalizada subjetivamente: as interrogativas são 
essencialmente desprovidas de qualquer indicação de 
comprometimento com a verdade por parte do falante.  Além do 
mais, a irrelevância de interrogativas sobre o valor de verdade 
nas sentenças imperativas indicia que a modalidade subjetiva é 
restrita às sentenças afirmativas. 

Em resumo, e segundo as observações de 
Hengeveld (1988, p. 241), as modalidades inerente e objetiva 
estão no nível da predicação, nível da função representacional da 
linguagem _ têm relação com a caracterização e a avaliação de 
um EC _, afetam o mundo das coisas (modalidades de re). A 
modalidade epistemológica, por sua vez, está no nível da 
proposição, nível da função interpessoal _ relaciona-se à atitude 
do falante quanto ao conteúdo do ato de fala  _, afeta o mundo 
do dizer (modalidade de dicto).  

 
“(...) Na representação em camadas, “de re” 
expressa uma atitude do falante sobre o estado de 
coisas referido na sentença  (diz respeito ao nível 
dos objetos e eventos no mundo interpretado), 
enquanto “de dicto” expressa uma atitude do 
falante  sobre a proposição expressa na sentença 
(diz respeito ao nível da representação do mundo 
interpretado na sentença)” ( Nuyts, 1992, p. 95). 
 

Conforme explicitamos na introdução, temos 

reconhecido no uso do diz que que levou a esta investigação a 

expressão da manifestação do falante sobre a origem/fonte da 

informação contida na proposição, o que, nos termos da GF, 

significa identificar esse uso como integrante do domínio modal 

epistemológico evidencial. 

Palmer (1986), Bybee, Pagliuca & Perkins (1994) 

comungam da perspectiva de Hengeveld (1988, 1989) e de Dik 

(1989), que identificam a evidencialidade como um subtipo de 

modalidade epistêmica. 
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Palmer (1986, p. 94) diz que o sistema epistêmico 

pertence a um sistema geral onde se pode considerar: 

 

"(i) Dois sistemas modais principais, 

evidenciais e julgamentos, mais um sistema 

discursivo a eles relacionado12.   

(ii) O subsistema de julgamento: inferência e 
crença.  
(iii) Os diferentes subsistemas de evidenciais em 
termos de tratamento da sensação. 
(iv) Equivalências possíveis em sistemas 
diferentes, especialmente o Declarativo, mas 
envolvendo o Dedutivo e o Assumptivo e o 
problema do Interrogativo13.  
(v) A noção de que alguns termos são mais fortes 
que outros, e que um pode ser não-marcado". 
 

 Bybee et all. (1994), tal como Palmer (1986), 

reconhecem que a evidencialidade é uma qualificação subjetiva, 

pertencente ao domínio da modalidade epistêmica, pois a 

indicações evidenciais por meio das quais o falante faz o seu 

julgamento implica (des)comprometimento com a verdade da 

proposição. 

 

 

Bybee et all. (1994) afirmam que a modalidade 

epistêmica aplica-se às asserções e indica a extensão do 

comprometimento do falante com a verdade da proposição.  As 

expressões de modalidade epistêmica mais comuns seriam 

possibilidade, probabilidade e certeza inferida (o falante tem 

                                                 
12 Palmer (1986) diz que pertencem a esse sistema os marcadores discursivos 
como bem, sim, então, e a entonação. 
13 Interrogativas utilizadas para expressar dúvida. 
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fortes razões para supor que a proposição seja verdadeira).  As 

razões para qualificar epistemicamente uma proposição estariam 

relacionadas às evidências diretas e indiretas. Os autores não se 

alongam na discussão sobre a “modalidade epistêmica 

evidencial”, mas fazem menção aos conhecimentos evidenciais  

relacionados aos tipos de evidências: 

 
“(...) Em particular, evidência indireta, que indica 
que o falante tem somente conhecimento indireto 
referente à proposição que está sendo asseverada, 
implica que o falante não está totalmente 
comprometido com a verdade daquela proposição, 
e, dessa forma, implica um valor epistêmico” 
(Bybee et al, 1994, p. 180). 

 

Mas esse ponto de vista sobre o estatuto categorial 

da evidencialidade não é unânime entre os estudiosos. Há duas 

outras tendências, uma que considera modalidade e 

evidencialidade duas categorias semanticamente distintas 

(Anderson, 1986; Willet, 1988; Nuyts, 1992, 1993, 1993a; 

Botne, 1997 e De Haan, 1996, 1997, 1997a, 1997b, 1998, 

1998a; Lazard, 2001, principalmente) e outra que considera 

haver uma interseção entre os domínios semânticos modal e 

evidencial (van der Auwera & Plungian, 1997). Dendale & 

Tasmowski (2001, p. 341-342) dizem que as perspectivas sobre 

a evidencialidade revelam três tipos de relações entre os 

domínios evidencial e modal: relações de disjunção (são 

conceitualmente distintas uma da outra), de inclusão (uma está 

no escopo semântico da outra) e de sobreposição (há uma 

interseção parcial entre elas). Essa noção é compartilhada por 

Bybee & Fleischman (1995), para quem o comprometimento com 

a verdade da proposição é sempre uma questão de grau e, 
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nesses termos, a modalidade epistêmica pode ser considerada 

como se sobrepondo a ou circundando outra categoria, a 

evidencialidade. 

Essas três maneiras de se considerar a 

evidencialidade revelam uma problemática central, que é a não- 

distinção entre a evidencialidade no seu aspecto conceptual e a 

evidencialidade como categoria semântica, manifesta 

lingüisticamente a partir de expressões lexicais ou  gramaticais.  

Numa ampla perspectiva, a evidencialidade é 

considerada como um supradomínio semântico, que integra a 

própria linguagem, tendência representada principalmente por 

Nuyts (1992, 1993, 1993a). Por isso, as expressões evidenciais 

seriam hierarquicamente superiores, quanto ao escopo, às 

expressões da modalidade epistêmica, Numa perspectiva estrita, 

a evidencialidade é considerada uma categoria gramatical 

independente da modalidade. É o que propõem Willet (1988), De 

Haan (1996, 1997, 1997a, 1998, 1998a), Lazard (2001), 

Plungian (2001), entre outros. O reconhecimento dessa 

independência, no entanto, não implica assumir que elementos 

evidenciais não codifiquem, de algum modo, aspectos sobre o 

grau de comprometimento do falante com o valor de verdade da 

proposição.  

Essas diferentes perspectivas, que têm como ponto 

comum questionar a relação entre evidencialidade e modalidade,  

ou seja, a relação entre a manifestação da fonte do 

conhecimento asseverado na proposição e o grau de 

comprometimento do falante quanto ao valor de verdade desse 

conhecimento, propiciam a discussão promovida no próximo 

capítulo, básica para o desenvolvimento de nossa análise, 
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voltada para o reconhecimento do estatuto semântico, sintático e 

gramatical  da evidencialidade.  
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CAPÍTULO II 

 

 

 

A EVIDENCIALIDADE 

 

 

 Ao providenciarmos a discussão sobre o estatuto 

semântico da evidencialidade, temos em mente as seguintes 

postulações básicas: 

  

a) O usuário da língua parte de seu conhecimento geral para 

qualificar um EC, e, todo enunciado traz implícita ou 

explicitamente, e, em maior ou menor grau, as marcas do 

(des) comprometimento do falante com o valor de 

verdade do que assevera; 

b) Nesses termos, não se pode falar em discurso não filtrado 

pelo conhecimento e pelo julgamento do falante.  

c) Isso significa dizer que a evidencialidade, e a própria 

modalidade são inerentes à linguagem, e, que não há 

discurso neutro.  

d) (a), (b) e (c) estão implícitas na proposta dos processos 

constitutivos dos enunciados. Evidencialidade e 

modalidade podem ser atualizadas a partir de expressões 

lingüísticas, lexicais ou gramaticais, que quantificam as 

proposições.   
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Nossa discussão, e nosso conseqüente 

posicionamento, sobre o estatuto semântico da evidencialidade, 

tentam também responder a uma questão fundamental para a 

operacionalização da análise pretendida: a tipologia modal de 

Hengeveld (1988, 19889), que aloca as expressões de 

modalidade epistemológica e de evidencialidade na mesma 

camada, é adequada para providenciar a descrição pretendida?  

Nas duas últimas décadas o interesse sobre 

evidencialidade10 tem aumentado, apesar de ser um assunto 

investigado já nos primeiros anos do século XX, mas que ficava 

restrito ao Círculo Americanista. Segundo Jacobsen (1986, p. 3-

4), em 1911, Boas menciona o caso do falante ter que expressar 

como tomou conhecimento da informação que veicula, e, em 

1938, reconhece uma “categoria origem da informação”.  

Evidentiality: the linguistic coding of epistemology, 

Chafe & Nichols (ed.) (1986), marca os estudos evidenciais 

contemporâneos. Como uma questão epistemológica geral, 

investiga-se a presença de marcas evidenciais, a natureza 

dessas marcas e a maneira como elas surgem e se expandem, a 

partir da noção básica de que nas línguas, indígenas e não-

indígenas, está expressa a consciência humana de que a verdade 

é relativa. 

A história dos estudos sobre a evidencialidade é 

permeada pela discussão sobre a  origem da informação e a sua 

relação com a atitude epistêmica do falante. 

 

                                                 
10 Inicialmente havia somente o conceito da categoria evidencial. O termo 
evidencial foi proposto por Jakobson (1957, 1971 apud Jacobsen, 1986), um 
estudioso e divulgador das idéias de Boas, para identificar a categoria verbal 
que sugere a origem da informação declarada pelo falante.   
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Outra importante questão é de origem 

terminológica: alguns estudiosos franceses rejeitam o termo 

evidencialidade e preferem o termo médiatif,  sob a alegação de 

que a palavra francesa évidence, com a qual o termo 

évidentialité  está relacionado, significa o oposto do que o termo 

inglês evidence evoca: se a informação comunicada é evidente 

resulta que qualquer explicação sobre sua origem ou suporte é 

desnecessária. 

Dendale & Tasmovski (2001, p. 341) resolvem 

esse impasse dizendo que os domínios da mediatividade e da 

evidencialidade estão relacionados, mas não se confundem: em 

vez de focalizar o tipo de evidência que o falante dispõe, 

mediatividade focaliza um aspecto especial de sentenças  

mediadas por referências à evidência, ou seja, focaliza as 

distâncias entre os falantes e o que eles dizem.  

É muito difícil delimitar as fronteiras entre as duas 

principais tendências envolvendo os estudos sobre a 

evidencialidade, apesar de a evidencialidade como conceito nem 

sempre estar diretamente mapeada em expressões lingüísticas – 

é o que se pode depreender no caso de línguas que não dispõem 

de um sistema evidencial gramaticalizado e recorrem a 

expressões lexicais para expressar a origem do conteúdo 

asseverado na proposição. 

Para melhor explicitação da questão evidencial, 

cabe distinguir a perspectiva ampla da perspectiva estrita.   
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1. O componente evidencial da linguagem 
 
  

A noção da evidencialidade inerente à própria 

linguagem está implícita nas postulações da GF, haja vista a 

consideração de que o falante traz para a enunciação tudo o que 

integra o seu mundo mental, mas Hengeveld (1988, 1989) e Dik 

(1989) tratam da manifestação lingüística da evidencialidade a 

partir de expressões modais epistemológicas, atuantes no nível 

das relações interpessoais -, eles não discutem amplamente 

aspectos conceptuais da evidencialidade em si. 

Nuyts (1992, 1993, 1993a, 2001) é quem teoriza a 

partir de uma concepção abstrata da evidencialidade, tentando 

explicitar a relação entre evidencialidade e modalidade 

epistêmica, e, tentando mostrar a hierarquia que há entre as 

expressões lingüísticas integrantes desses dois domínios. 

A hipótese é que  evidencialidade e modalidade 

epistêmica são categorias semânticas independentes entre si, 

integram camadas distintas do enunciado e, quanto ao escopo,  

a evidencialidade seria hierarquicamente superior à modalidade 

epistêmica. 

Nuyts (1992, 1993, 1993a) critica a tipologia 

modal de Hengeveld (1988, 1989) – baseada na distinção de 

Lyons (1977) entre modalidade objetiva e modalidade subjetiva - 

na qual se distinguem subdomínios modais em diferentes 

camadas de representação da cláusula.  Nuyts (1992) aduz que 

essa distinção pode ser direcionada de outra maneira, 

principalmente no que diz respeito à relação entre modalidade 

epistêmica e evidencialidade. 
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Para Nuyts (1992), é  plausível  a distinção entre 

uma sentença na qual a qualificação modal é proveniente de 

resultados matematicamente estimados e de possibilidades 

verificáveis da ocorrência de um estado de coisas, e uma 

sentença na qual a modalidade é resultado de suposições 

puramente subjetivas de que o EC pode ocorrer. Mas ele diz que 

essa distinção decorre das diferentes origens da informação, não 

porque se trata de tipos de modalidade. 

Entre os fatores evidenciais que providenciariam 

essa distinção estariam a qualidade da origem da informação, 

que determina o grau de firmeza da qualificação expressa 

(firmness), e, o fato de essa informação ser acessível somente 

para o falante ou para um grande grupo de pessoas, o que 

determina o grau de (inter) subjetividade da qualificação 

expressa. Isso significa reconhecer que qualificações modais 

epistêmicas sempre envolvem a estimativa ou a avaliação do 

falante sobre a possibilidade de um EC ocorrer no mundo ou não, 

mas que essas qualificações são sempre acompanhadas por uma 

indicação de evidencialidade.  

Em outras palavras, a evidencialidade seria uma 

qualificação adicional, que afeta o fator modalidade em si 

mesmo, mais que ao EC expresso diretamente na sentença. 

Tudo isso explicaria por que o elemento de expressão da 

evidencialidade é basicamente independente do elemento de 

expressão de modalidade na construção envolvida. 

 Para chegar a essa conclusão, Nuyts compara os 

resultados obtidos no estudo das construções modais adverbiais 

e adjetivas, dos  verbos auxiliares modais e dos predicados de 

estados mentais no holandês.  



Evidencialidade e gramaticalização no português do Brasil: 
Os usos da expressão diz que 

GALVÃO, V. C. C. (20001) 

79

 As situações em que elementos modais  adverbiais 

(como certamente) incidem sobre elementos modais adjetivos 

(como possível) não são explicadas em termos de hierarquia de 

qualificações, como propõe Hengeveld (1988, 1989): o elemento 

modal adverbial estaria atuando como um elemento de  reforço 

ou  firmeza  da qualificação modal.  

Nuyts (1993) procura demonstrar que o falante 

escolhe qualificações modais  adjetivas ou adverbiais 

independentemente das diferenças semânticas entre elas. O 

autor sistematiza melhor os fatores discutidos em Nuyts (1992), 

a partir dos quais distingue entre modalidade subjetiva e 

modalidade objetiva, e diz que essa escolha se dá pela 

conjunção de três fatores: funcionalidade discursiva, 

performatividade e interação entre modalidade e evidencialidade. 

 Reafirmando que todo julgamento modal implica 

uma evidência, Nuyts (1993) acrescenta que a qualidade da 

evidência pode variar, mas sem evidência não se pode avaliar 

um EC, pode-se, então, simplesmente dizer que não se tem 

conhecimento, que não se sabe.  

 Ele avança nos estudos da evidencialidade como 

dimensão semântica hierarquicamente superior à modalidade, e 

atribui à fonte da evidência uma importância fundamental na 

distinção entre modalidade subjetiva e objetiva. As duas novas 

concepções de  subjetividade e objetividade, que Nuyts (1992) 

denominou firmness e (inter-)subjetividade, corresponderiam 

respectivamente, à qualificação subjetiva e à qualificação 

intersubjetiva (Nuyts, 1993). 

 Essas duas diferentes dimensões semânticas 
envolveriam respectivamente, a avaliação da probabilidade do 
EC (qualificação modal epistêmica) e a avaliação do falante sobre 
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a natureza ou a qualidade da origem de sua evidência 
(qualificação evidencial). 

Nas qualificações intersubjetivas haveria a 

inter-relação das qualificações epistêmica e evidencial e não 

dois tipos diferentes de qualificação epistêmica.  A 

evidencialidade qualifica um EC, mas também atinge a 

qualificação modal: o falante indica qual a base de sua 

avaliação epistêmica.  

 Nuyts (1992 e 1993) propõe uma reformulação da 

representação do enunciado em camadas.   

O autor tem objeções quanto às duas principais 

camadas do modelo.  Ele aceita a distinção entre qualificações 

relacionadas ao EC e relacionadas à performance do ato de fala, 

mas sugere que esses dois conjuntos têm estatutos diferentes 

em termos de padrão de processamento. Enquanto as 

qualificações do EC seriam relevantes tanto para o 

processamento da língua quanto para a conceitualização, as 

qualificações ilocucionárias seriam relevantes para o 

processamento da linguagem. Diferentemente de Hengeveld 

(1988, 1989), Nuyts reconhece evidencialidade e modalidade 

como pertencentes ao domínio do estado de coisas, ao domínio 

do ato de fala pertenceriam as ilocuções e as qualificações 

relacionadas à performance do ato de fala. 

 Apesar dessas discordâncias, Nuyts diz que o 

modelo das camadas ainda é compatível com a análise da 

modalidade, caso sofra algumas alterações: a proposta é 

reorganizar a camada das qualificações dos EC, posicionando em 

subcamadas diferentes e em ordem hierárquica crescente  as 

qualificações mais diretamente relacionadas aos  EC  e as 
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qualificações mais externas aos EC. Nesse sentido, aspecto, que 

é relacionado à estrutura do estado de coisas, estaria em um 

nível mais baixo; modalidade e evidencialidade, que não 

envolvem a organização do EC, mas envolvem o julgamento do 

falante, estariam em um nível mais alto. 

E ainda, considerando-se que modalidade  

relaciona-se à avaliação do falante sobre o EC, e que 

evidencialidade aloca o EC em um contexto mais amplo de 

conhecimento, a evidencialidade estaria localizada na camada 

imediatamente superior à camada modal. 

Essa localização sugere que no modelo de Hengeveld 

deve haver uma hierarquia mais gradual, uma flexibilidade na 

posição hierárquica das qualificações. Segundo Nuyts, do jeito 

que as camadas estão agrupadas, parece que as qualificações 

não incidem umas sobre as outras na mesma camada.  

As releituras da proposta de Hengeveld levam 

Nuyts (1993, p. 961) a propor uma reorganização do 

ordenamento das qualificações que estão nas camadas da 

proposição e da predicação,  segundo a GF, nos seguintes 

termos:  

 
 

Evidencialidade>modalidade 

epistêmica/polaridade>modalidade 

deôntica>tempo>aspecto 

 

 

Para Nuyts (1993a), seus estudos anteriores 

comprovam que esse tipo de representação hierárquica  não tem 
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lugar na estrutura lingüística, que para a  GF seria semântica, e 

sim na estrutura conceptual, e que o comportamento de 

categorias qualificacionais nas línguas naturais é o resultado do 

reflexo na estrutura lingüística das propriedades básicas de 

estrutura conceitual.  

Questionando o princípio da GF sob o qual estão 

tratadas as diversas formas de modalidade, de que o nível de 

representação lexical é básico na gramática e é equivalente à 

representação do conhecimento proposicional, Nuyts (1992, 

1993, 1993a) propõe que há um nível mais profundo de 

representação não-verbal na gramática. Um nível relacionado ao 

conhecimento conceptual abstrato onde estariam localizados 

fenômenos como a modalidade. Por isso, as diferentes formas de 

expressão modal estariam condicionadas a fatores como a 

evidencialidade - uma categoria conceitual -, e a fatores 

discursivos. 

O autor observa que a implementação de uma 

representação hierárquica no nível conceptual requereria maior 

sistematização, mas, intuitivamente, poder-se-ia perceber que é 

inerente à noção de performatividade, por exemplo, um certo 

“mecanismo de controle” que incorpora o “eu” do falante e 

aciona a consciência, e que opera sobre representações 

conceptuais.  Elementos modais epistêmicos podem refletir 

resultados imediatos de operações desse sistema de controle em 

termos de comparação e avaliação de um EC relativo a outras 

porções de conhecimento conceitual.  

 Nuyts (2001) teoriza sobre questões conceptuais 

relacionadas  à performatividade, a partir do que ele denomina 

“dimensão de subjetividade”. Ele analisa as expressões modais 
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epistêmicas, no holandês e no alemão, e argumenta em favor de 

uma interpretação da subjetividade como uma qualificação 

evidencial básica, um conceito distinto da modalidade 

epistêmica. Ele reflete sobre a natureza da subjetividade, discute 

sua conexão com outras noções de evidencialidade, e relaciona a 

presente noção de subjetividade com outras noções de 

subjetividade encontrada na literatura.  

A “dimensão subjetiva”, que abrangeria os pólos 

da subjetividade e da objetividade (Lyons, 1977), é 

caracterizada  em termos de “intersubjetividade”. Nesse nível, a 

subjetividade está no domínio dos usos das expressões 

epistêmicas performativas e pertence ao domínio evidencial, e, 

por isso, segundo Nuyts (2001, p. 383), não deve ser confundida 

com a noção de comprometimento do falante. A caracterização 

da subjetividade proposta por Lyons (1977), não seria a única 

possível, nem necessariamente a mais óbvia, pelo menos no que 

respeita as línguas germânicas analisadas, é o que Nuyts (2001) 

intui, ao opô-la à noção de avaliação epistêmica baseada na 

evidência a partir da perspectiva do conhecimento dos 

participantes na situação de interação - subjetividade vs. 

intersubjetividade, construtos não incompatíveis entre si.  

Nesses sentido, não há dois tipos de modalidade 

epistêmica, como propõe Lyons (1977), e acata a GF, há a 

interação da qualificação epistêmica com a qualificação 

evidencial.  

 Os argumentos em favor dessa assunção, são os 

seguintes (Nuyts, 2001, p. 387): 
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1)  A dimensão de subjetividade não está limitada à 

modalidade epistêmica: ela se aplica à deôntica, e, há 

outras várias formas de expressão da subjetividade,  como 

as expressões na minha ótica (opinião, mente),  para mim, 

que não integram a modalidade .  

2) Se a análise clássica presume a dimensão de subjetividade 

inerente à modalidade epistêmica, então se esperaria que 

todas as formas de expressões epistêmicas caracterizariam 

um dos dois pólos envolvidos aqui: há expressões 

epistêmicas que se aplicam a avaliações objetivas, por 

exemplos, em usos de adjetivos do tipo provável 

introduzindo a apresentação de resultados de estudos 

científicos.  E ainda, o efeito de subjetividade ou de não-

subjetividade, quando ocorre, tem relação com a estrutura 

sintática selecionada pelo item lexical (advérbios, 

adjetivos, auxiliares modais e verbos de percepção têm 

caracterização diferente quanto ao aspecto da 

subjetividade). 

3)  Se, diferentemente do que propõe Lyons (1977), a 

intersubjetividade é determinada pela dimensão de 

subjetividade, esta parece relacionar-se a alguma outra 

dimensão evidencial ocorridas nas diversas línguas 

tipologicamente divergentes: a (inter)subjetividade  é 

sempre a interpretação preferida nos usos epistêmicos 

analisados, e ela tem correlatos tipológicos evidenciais 

(evidenciais experienciais, evidenciais de mito11 etc). 

 

 

                                                 
11 No subitem (2.2.2) apresentamos a tipologia evidencial. 
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Nuyts (2001) aduz que sua noção de subjetividade 

se diferencia de outras correntes na literatura lingüística e que 

seria mais ampla (a subjetividade teria um status superior na 

hierarquia de um modelo de camadas), principalmente, em 

relação à noção de subjetificação proposta por Traugott (1989, 

1995, 1997), que diz respeito à tendência nas línguas em 

desenvolver, a partir de objetos do mundo, significados 

relacionados às atitudes do falante. 

A conclusão de Nuyts (2001) é a de que a 

dimensão de subjetividade é na realidade uma categoria 

qualificacional evidencial independente das expressões de 

modalidade epistêmica, que essa dimensão não é expressa em 

todos os tipos de expressões modais e seus recursos lingüísticos 

são mais ou menos separados das formas epistêmicas, e, que a 

dimensão de subjetividade não seria definida em termos 

tradicionais de qualidade da evidência para o EC 

epistemicamente qualificado, mas em termos da questão se a 

evidência (e a conclusão) somente diz respeito ao falante ou é 

mais amplamente conhecida (inclusive pelo ouvinte). A discussão 

da intersubjetividade em termos do conhecimento do falante 

envolve, crucialmente, a relação entre falante e ouvinte na 

situação de interação. 

Esse autor argumenta a favor da 

(inter)subjetividade como uma categoria evidencial, mas não é 

satisfatório em suas poucas explicações. Ele deixa explícito, no 

entanto, que pelo menos, esses dois conceitos integram a 

mesma família. E é esse o ponto vulnerável em todos os 

trabalhos de Nuyts citados anteriormente, o qual não faz uma 

distinção entre a evidencialidade no plano conceitual – a 
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experiência cognitiva em si – e a evidencialidade no plano 

lingüístico - a manifestação lingüística a partir da qual o falante 

qualifica a origem do conhecimento expresso na proposição. 

Somente em Nuyts (2001) há uma breve menção quanto à 

existência de sistemas evidenciais gramaticais nas línguas, e em 

todas as suas análises ele tenta explicitar a evidencialidade a 

partir de usos de expressões modais epistêmicas. 

Questionamos também o fato de Nuyts partir de 

dois idiomas com constituição muito semelhante, o alemão e o 

holandês, para formular uma teoria sobre a evidencialidade e a 

sua manifestação lingüística.  De Haan (1997, 1997a) reconhece 

a falta de estudos interlingüísticos como um dos fatores 

responsáveis por concepções equivocadas do estatuto semântico 

da categoria evidencial. 

Quanto ao plano conceitual, não há dúvidas sobre 

o estatuto da evidencialidade como um componente lingüístico 

universal, mas a sua manifestação na gramática das línguas 

depende de outros fatores, está sujeita a idiossincrasias e a leis 

da linguagem. Há línguas que expressam as experiências 

evidenciais a partir de itens e construções lexicais, há línguas 

que além desses usos, trazem também um sistema evidencial 

gramatical mais ou menos elaborado. Tudo isso, se a 

necessidade comunicativa exigir que se expresse a origem do 

conhecimento asseverado.  

Nuyts (1992, 1993, 1993a e 2001) e Hengeveld 

(1988, 1989) e Dik (1989) fazem recortes distintos em relação 

ao plano, se conceptual ou lingüístico, da evidencialidade. E aqui 

está um ponto que leva a uma apreciação cautelosa da proposta 

de Nuyts, inclusive quando ele sugere uma reorganização do 
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modelo das camadas: suas conclusões indiciam que as 

propriedades de constituição da linguagem determinariam a 

natureza da estrutura lingüística. Ainda que, conforme 

explicitamos anteriormente, a GF reconheça que na situação 

interativa há a manifestação dos conhecimentos, crenças e 

assunções dos usuários da língua, e, que, aliados a estes, estão 

outros fatores sociais, cognitivos, discursivos, Hengeveld (1988, 

1989) propõe um instrumental tipológico-descritivo das línguas: 

ele trata da manifestação lingüística da modalidade e da 

evidencialidade, não se detém em discussões sobre a 

evidencialidade como universal lingüístico. 

É verdade que esses fatores subjazem ao uso da 

língua, e que nossa concepção do mundo é refletida nas línguas, 

mas, há de se admitir, como sugere a GF, e, como se pode 

depreender a partir de Hopper e Traugott (1993, p.35), que os 

componentes universais devem ser considerados como um dos 

determinantes da natureza da estrutura lingüística, os quais 

podem ser modificados por estímulos externos e pelos propósitos 

funcionais para os quais a linguagem se presta. 

Sobre as relações interdomínios modalidade e 

evidencialidade, Dendale & Tasmovski (2001, p.341) afirmam:  

 

“Não há simetria entre  
evidencialidade/evidencial e o domínio 
conceitual ‘origem de informação’,  por um lado, e 
entre modalidade/modal e o domínio conceitual 
de ‘confiabilidade de informação’, por outro”. 
 

Nem todos os processos cognitivos, sociais, e 

discursivos, envolvidos na interação podem ser distintos, ou 

seja, nem todas as relações subjacentes ao uso da língua e 
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expressas a partir das expressões lingüísticas são plenamente 

descritíveis.  

Se formos considerar que há um aspecto 

conceptual, performativo, subjetivo, do qual em um grau maior 

ou menor parte a enunciação, não há como negar também a 

evidencialidade como uma experiência conceptual independente 

e hierarquicamente superior à avaliação ou ao julgamento do 

falante sobre o valor de verdade da proposição (modalidade 

epistêmica): intuitivamente, percebe-se que julgamento 

pressupõe conhecimento, só se julga a partir de evidências (de 

conhecimento). Em outras palavras, se pensarmos em termos de 

um “contínuo de subjetividade”, o conhecimento é anterior ao 

julgamento: só se pode julgar a partir de um conhecimento de 

mundo qualquer.   

Mas há de se distinguir a relação hierárquica no 

componente conceptual, básico, se é que se pode falar em 

hierarquia nesse domínio e não em conceitos constitutivos, da 

relação hierárquica (de escopo), passada no plano da 

materialização do discursivo, na manifestação lingüística da 

evidencialidade.  Não há uma relação icônica plena entre esses 

dois planos: o conceito evidencialidade, fonte de informação, 

certamente é internalizado por todos os falantes, mas nem todas 

as línguas têm uma categoria lingüística específica para codificá-

lo (Willet, 1988, De Haan, 1997, Lazard, 2001). Há também 

necessidade de se teorizar sobre o componente evidencial da 

linguagem a partir de estudos que atentem para questões da 

percepção e da cognição, sobre as questões da aquisição do 

conhecimento.  
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Modalidade epistemológica e evidencialidade são 

categorias gramaticais independentes. Estudos atestam que as 

línguas têm subsistemas gramaticais distintos para codificar 

essas qualificações. Chafe (1986), Anderson (1986), Willet 

(1988), De Haan (1997, 1997a), DeLancey (2001), Lazard 

(2001), entre outros,  atestam diferenças semânticas, 

gramaticais e formais entre as expressões modais e as 

expressões evidenciais. De Haan (1997, 1997a) constata que, 

em muitas línguas asiáticas e americanas, evidenciais não se 

desenvolveram a partir de modais epistêmicos. 

Bybee & Fleischman (1995, p.13), distinguem a 

evidencialidade como uma categoria separada da modalidade, 

que cobre um campo de distinções envolvidas na identificação da 

fonte do conhecimento explicitado por alguém. Citando Chafe 

(1986) e Willett (1988), as autoras mencionam várias línguas 

que possuem marcadores evidenciais gramaticalizados, os quais 

indicam se o falante assegura ou não, a informação contida em 

uma afirmação, porque testemunhou o fato expresso no 

conteúdo sentencial. 

Para De Haan (1996) há uma distinção lógica entre 

o grau de confiança do falante em uma verdade asseverada e o 

grau de evidência que ele tem para sua asseveração: o usuário 

da língua pode ter até mesmo uma  atitude neutra a respeito do 

grau de certeza daquilo que assevera. 

Entre as modalidades fundamentais, no clássico 

quadrado lógico12, não está arrolada a indicação da 

evidencialidade. 

                                                 
12 Do necessário, do possível, do impossível, e do contingente, são as 
operações  modais fundamentais descritas pelos lógicos (apud Dall’Áglio-
Hattnher:1995, p.9).   
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Nesses termos, a tipologia de Hengeveld (1988) 

carece ser revista, mas não tão amplamente quanto requer 

Nuyts (1993). Entendemos que as qualificações epistemológicas 

e evidenciais estão na mesma camada, apesar de modalidade e 

evidencialidade serem categorias gramaticais distintas entre si: 

ambas integram o domínio das relações interpessoais, são 

qualificações proposionais, e auxiliam na composição da 

expressão do (des)comprometimento do falante sobre o valor de 

verdade da proposição. 

Logo, não deve ser atribuído o estatuto de 

modalizadoras às expressões evidenciais, cuja finalidade  

primeira não é a de marcar o grau de (des)comprometimento do 

falante com a verdade do conteúdo asseverado (outros 

elementos não modais e não evidenciais também tem essa 

função, como a primeira pessoa, por exemplo), apesar de essa 

natureza epistemológica, ou seja, apesar de que a indicação da 

fonte do conteúdo asseverado implica em maior ou menor grau 

de (des)comprometimento do falante com o valor de verdade do 

que assevera. 

Expressões evidenciais têm como função básica 

expressar a fonte, a origem do conteúdo asseverado na 

proposição, não codificam nenhuma das operações lógico-modais 

fundamentais, o que significa dizer que atuam no nível 

proposicional, no plano das relações interpessoais, mas, 

diferentemente da modalidade epistemológica, não integram o 

conteúdo proposicional, as expressões  evidenciais  incidem 

sobre a proposição, sobre o conteúdo enunciado.  Isso significa 

dizer que o nível III do modelo das camadas congrega os 

modalizadores epistemológicos subjetivos e as expressões 



Evidencialidade e gramaticalização no português do Brasil: 
Os usos da expressão diz que 

GALVÃO, V. C. C. (20001) 

91

lingüísticas evidenciais em seus diversos subtipos. Quanto aos 

integrantes das categorias qualificacionais (quadro II, cap. I, p.), 

proposto por Hengeveld (1988), a camada proposicional pode 

ser resumidamente reescrita nos seguintes termos (quadro III): 

 

Quadro III: Reescrita do Nível III do modelo das camadas  
CAMADA 

PROPOSIONAL  

- Operadores e satélites epistemológicos  

(modalidade  subjetiva) 

- Operadores e satélites evidenciais 

 

      

E muito provável que, no plano conceitual, a 

evidência predomine sobre o julgamento, uma vez que há de se 

conhecer para julgar, sob pena de se estar apenas especulando, 

mas modalidade e evidencialidade são categorias gramaticais 

distintas entre si. No plano lingüístico, gramatical, não vemos 

muita consistência em falar de superioridade hierárquica entre as 

expressões modais subjetivas  e as expressões evidenciais. 

Nossa análise,  exemplo (26b13), atesta que um elemento 

subjetivo atitudinal (infelizmente) pode incidir sobre uma 

expressão evidencial (diz que), e vice-versa, indicando que 

ambas as qualificações atuam na mesma camada de constituição 

do enunciado. Dizer que, no plano lingüístico, a evidencialidade 

incide sobre a modalidade epistemológica é, portanto, uma 

generalização questionável. 

Neves (2000) descreve as várias combinações e 

incidências dos modalizadores no português escrito do Brasil, e 

mostra que expressões modais subjetivas e expressões 

                                                 
13 (26b) Infelizmente, diz que a pobre enlouqueceu de repente e se enforcou. 
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evidenciais têm escopo recíproco14: incidem uma sobre a outra 

na mesma camada (III) de constituição do enunciado.   

Uma das principais vantagens do modelo das 

camadas é permitir o entendimento de como e por que as 

qualificações  podem combinar-se e incidir umas sobre as outras 

nos vários níveis do enunciado. Hengeveld (1988, 1989) não 

propôs exaurir todas as posições das qualificações, o que 

esbarraria nas idiossincrasias lingüísticas. Como é próprio em um 

modelo, apresentam-se linhas, níveis principais.  

Há de se dizer, que o reconhecimento da 

preponderância hierárquica conceitual da evidencialidade sobre 

as demais conceituações poderia levar à conclusão de que o 

modelo da GF é insatisfatório para descrever a evidencialidade, 

ainda que Nuyts afirme o contrário.  As postulações de Nuyts, 

Hengeveld (1988, 1989) e de Dik (1989, 1997) inspiram-se em 

Lyons (1977) para discutir modalidade, mas, como já 

observamos anteriormente, seguem direcionamentos diferentes. 

Essas propostas, no entanto,  não são incompatíveis entre si, e, 

podem até ser ditas complementares, se considerarmos  como 

Neves (1996, p.173-4): 

 
“(...) que é muito improvável que o enunciado se 
possa manter como uma asserção 
descompromissada das intenções e das 
necessidades do falante que assevera; é muito 
improvável afinal, que um conteúdo asseverado 
num ato de fala seja portador de uma verdade não 
filtrada pelo conhecimento e pelo julgamento do 
falante”. 
  

                                                 
14 Parece que     infelizmente        você    tem   de  ir. 
    (Evidencial)  (subjetivo atitudinal) 
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Independentemente de nossa posição sobre a 

relação modalidade e evidencialidade, e antes de explicitarmos 

os aspectos da evidencialidade como categoria gramatical 

distinta da modalidade, buscamos uma explicação para essa 

tensão, no sentido de esclarecer o que está na base das 

divergências teóricas quanto ao estatuto semântico da 

evidencialidade, que para Nuyts (1993a, 2001) remete ao 

caráter “performativo” da linguagem, implicitamente relacionado 

à noção de certeza subjetiva.  

Botne (1997, p. 529), ao estudar marcas 

evidenciais na língua africana Lega, diz que evidenciais 

potencialmente envolvem três áreas de significado: origem do 

conhecimento, modo de conhecimento e modalidade. Para 

Donabédian (2001, p. 440), do ponto de vista de um estudo de 

universais lingüísticos, a noção de enunciação, principalmente do 

modelo de Culioli (1995)15, permite que a teoria sobre 

evidencialidade seja encaixada em uma teoria geral sobre 

asserção.  

Uma proposta interessante para a explicação da 

questão da evidencialidade como universal lingüístico e para a 

relação modalidade epistêmica e evidencialidade a partir da 

noção de espaço epistêmico está em Givón (1982), 

considerando-se que ambas são conceituações de natureza 

epistêmica, ou seja, trazem, direta ou indiretamente, 

                                                 
15 O modelo de Culioli (1995), entre outras coisas, trata da necessidade de se 
explicar um fenômeno  lingüístico em termos de conceitos que são específicos 
para a atividade lingüística, ao invés de associado com a atividade cognitiva 
em geral; refuta a idéia de se invocarem diferentes valores semântico-
pragmáticos para uma categoria em termos de valores centrais/proptotípicos 
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informações sobre o valor de verdade da proposição, há uma 

relação intrínseca entre verdade e conhecimento. 

Evidencialidade e modalidade epistêmica integram 

o nível proposicional, o nível dos fatos possíveis, dizem respeito 

à relação falante e ouvinte e às suas respectivas intenções 

pragmáticas.  Atenta-se para os aspectos desse contrato 

comunicativo celebrado entre os participantes da relação de 

interação.     

O aspecto fundamental, genérico, não-marcado 

das modalidades proposicionais não repousaria sobre o valor de 

verdade, como também propôs Nuyts (1993, 2001). Esse caráter 

seria tributado à força, à fonte e à justificação evidencial para o 

conhecimento proferido pelo falante. A certeza subjetiva do 

falante seria o produto do aspecto evidencial, experimental do 

conhecimento, enquanto a verdade dos lógicos, seria um produto 

de ambas, origem evidencial e certeza subjetiva (Givón, p.25). 

A hipótese é a de que há uma escala evidencial, 

um contínuo não-discreto, uma espécie de escala epistêmica 

evidencial, experiencial. Essa noção seria sustentada pelo fato de 

as quantificações evidenciais pertencerem ao campo das 

asserções realis e as quantificações de certeza modal ao campo 

das asserções irrealis.  

Diferentemente de Nuyts, que parte de duas 

línguas germânicas, e de usos epistêmicos, o que, de certo 

modo, não é ideal para providenciar um estudo sobre 

fundamentos semânticos universais, Givón (1982) investiga a 

relação de evidencialidade a partir de expressões evidenciais em 

                                                                                                                                      
e periféricos/derivados; e, refuta a separação de um fenômeno discursivo de 
fenômenos morfossintáticos na análise de um marcador.  
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três línguas tipológica e geneticamente diferentes (Bantu, 

Tibeto-Burman e Uto-Aztecan).  

Os dados analisados geraram uma escala do 

espaço evidencial ou epistêmico na linguagem humana, 

resumida nos seguintes termos: 

  

Mais baixa certeza        Média certeza              Mais alta certeza 
(por hipótese)              (por evidência)            (por contrato) 
asserção irrealis asserção realis deiticamente óbvia 

pressuposta 
dada por revelação 
a priori sintático 
analítico 

evidencialidade              evidencialidade            evidencialidade  
impossível                     requerida                    não requerida 

 (Givón: 1982, p.42) 

 

 Esse esquema revelaria que não há equivalência 

entre a escala de certeza subjetiva (do falante) e a escala de 

evidencialidade. Por exemplo, o topo da escala de certeza 

envolve categorias da mais alta evidencialidade como a 

obviedade dêitica, quando ambos, falante e ouvinte estão 

presentes (são testemunhas) no evento, e também envolve a 

categoria de conhecimento pressuposto, a partir da qual falante 

e ouvinte concluem que há evidência suficiente para a transação 

comunicativa. Mas também inclui conhecimento místico, 

revelado, que tem um estatuto evidencial muito peculiar: é não 

manifesto ao falante, mas altamente manifesto ao ouvinte. Outra 

importante constatação, segundo Givón (1982, p. 43), é de que 

o conhecimento analítico tradicional – verdade por definição – é 

uma possibilidade abstrata (depende de fatores culturais, por 

exemplo).  
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 O autor conclui (op. cit. p. 46) que a 

evidencialidade está na base da certeza subjetiva e da verdade 

na linguagem humana. A evidencialidade é a origem da certeza e 

a certeza a origem da verdade dos lógicos.  

O conhecimento geral do usuário da língua e o 

conhecimento adquirido cientificamente (formal) pertencem ao 

campo da asserção realis, no qual verdade e conhecimento 

envolvem alta evidência.  O usuário da língua pode invocar suas 

evidências para afastar dúvidas. O cientista pode levar a uma 

indução formal ou estatística de modo a convencer seus 

interlocutores de que a evidência reunida e apresentada é 

suficiente para apoiar sua asserção, e que esse fato não é 

gerado com dúvida. Mas, para apresentar seus resultados, o 

cientista toma uma decisão pragmaticamente baseada, o que 

não prejudica o método de obtenção do conhecimento.  

Givón (1982, p. 34)  recorre a Chafe & Nichols 

(198616) para mostrar que o usuário da língua quantifica a 

evidencialidade ao longo de uma escala de similaridade. Em 

outras palavras, além do tipo de experiência que gerou o 

conhecimento, o que vai atribuir maior ou menor confiabilidade à 

informação, na gramática da evidencialidade deve-se considerar 

três escalas principais, as quais são inter-relacionadas: i. a 

escala dos participantes no evento; ii. a escala da proximidade 

espacial entre o evento/estado reportado e a  situação de fala, 

em termos de força evidencial – próximo/distante  -; e, iii.  e a 

escala da proximidade temporal – mais próximo do tempo de 

fala/mais distante do tempo de fala.    

                                                 
16 Quando citada por Givón, a obra estava no prelo.  
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 Essa interpretação da evidencialidade também 

oferece uma nova perspectiva sobre a inferência indutiva e 

abdutiva, principalmente, a de que a indução não é uma 

categoria unificada, mas uma escala, e, a de que em um certo 

ponto da escala decide-se desistir, não porque não é fato, como 

pregaria a visão clássica da indução, mas porque não é fato o 

bastante para apoiar as conclusões projetadas. Nesse ponto, a 

indução se torna cientificamente não compensativa, ou a 

evidencialidade não é invocada, pois a evidência disponível nas 

escalas hierárquicas (i), (ii) e (iii),  acima, não garante a disputa 

interativa com o ouvinte. Outra conclusão é a de que a gradação 

ao longo do campo das hipóteses (irrealis), por exemplo das 

asserções epistêmicas, pode ser justificada pela  escala 

evidencial, ou seja, para evento dos campos das hipóteses 

(abdução), alguma evidência é disponível. Evidência limitada ou 

escassa pode não permitir indução formal ou não impedir um 

desafio comunicativo, mas evidência escassa não é evidência 

zero (Givón: 1982, p.45). 

 Para Givón (1982), seus estudos apontam em 

favor de uma visão modificadora das questões epistemológicas 

que vai conciliar fundamentos filosóficos, psicológicos e 

conceituais. O conceito de verdade parece não ter sido 

psicologicamente testado, e, lingüisticamente vem se 

restringindo ao fenômeno da marcação. A certeza subjetiva, por 

sua vez, é um conceito psicologicamente mais viável que tem 

suportando uma vasta evidencia na linguagem humana.  A 

conclusão é que a evidencialidade parece estar na base da 

certeza subjetiva e portanto da verdade na linguagem humana.

 Essa proposta das quantificações proposicionais 
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governadas por contrato comunicativo entre o falante e o 

ouvinte é retomada em Givón (1989, 1995).  Givón (1989, p. 

130) diz que no extremo epistêmico do campo modal, o contrato 

governa as responsabilidades do falante concernentes à 

justificação evidencial da informação proposicional, de acordo 

com as origens e a confiabilidade dessa informação.  Outros sub-

campos desse contrato dizem respeito a aspectos psicológicos – 

relacionados à certeza subjetiva -, a aspectos intencionais, 

interpessoais e sociais – relativos à interação falante/ouvinte 

naquilo que diz respeito ao estatuto  epistêmico da informação 

comunicativa. 

 Ao tratar da relação entre espaço epistêmico17 e 

evidencialidade, Givón (1989, p. 135) diz que em cada núcleo da 

evidencialidade repousa a diferenciação quanto à origem da 

informação veiculada. Ele aplica essa caracterização em três 

principais tipos epistêmicos – pressuposição, asserção realis e 

asserção irrealis.  

 Na pressuposição, o contrato comunicativo 

estabelece que a informação pode ser assumida pelo falante 

como conhecida, familiar, ou não passível de dúvida por parte do 

ouvinte.  A não contestação dessa informação, pode ter origem 

em três principais fatores, relacionados a três divisões 

contextuais: 

 

a) Contexto situacional compartilhado:  

                                                 
17 O quarto tipo corresponde à asserção negativa: a proposição é fortemente  
asseverada como sendo falsa, geralmente em contradição às crenças 
explicitadas ou assumidas pelo ouvinte; as dúvidas do ouvinte são 
antecipadas, e o falante tem evidências ou conhecimentos gerais que apoiam 
sua forte crença.  
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(i) A informação é deiticamente óbvia ao 
ouvinte no desenvolvimento imediato da 
fala; 

(ii) O falante teve uma participação direta – 
como sujeito ou objeto – no evento ou 
estado reportado;  

b) Contexto genérico compartilhado: 
(iii) A informação é universalmente 

compartilhada, por todos os membros da 
comunidade de fala, como parte de seu 
conhecimento, de seu mundo e de sua 
cultura, a maioria desse conhecimento é 
codificada no léxico compartilhado; 

(iv) A informação pertence a  acordos, 
convenções, regras ou jogos considerados 
por ambos falante e ouvinte;  

(v) A informação é dada por revelação divina, 
e o falante e o ouvinte atribuem-lhe a 
mesma importância; 

c) Contexto discursivo compartilhado: 
(vi) A informação foi asseverada 

primeiramente pelo falante, e o ouvinte 
não tem dúvida sobre ela. 

 

Nas asserções realis, a informação é fortemente 

asseverada,  mas permanece em aberto a possibilidade de 

dúvida pelo ouvinte. O falante deve estar preparado para 

defender a informação, citando a fonte da evidência. Givón 

(1989, p. 137) arrola como origens da evidência em defesa da 

asserção realis as mesmas origens evidenciais apresentadas por 

Dik (1989), anteriormente citadas.  

No domínio das asserções irrealis, a informação é 

fracamente asseverada como hipótese, possibilidade, 

probabilidade, suposição, conjectura, previsão ou adivinhação. 

Givón (1989:137) diz que a origem da informação é bastante 

irrelevante, uma vez que o falante não tenciona defender a 

informação tão fortemente em caso de dúvida. Quando assevera 
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uma informação no modo irrealis, o falante, de certo modo, 

solicita dúvida, correção ou corroboração.      

Givón (1982, 1989 e 1995) observa que o 

fenômeno da evidencialidade na gramática das línguas naturais 

pertence principalmente às asserções realis, onde a evidência é 

assumida como útil e esperada. As cláusulas pressupostas são 

consideradas como self evident18 e as cláusulas irrealis são 

asseveradas sem a intenção de defesa da verdade.  

  Para Givón (1995, p. 115), essa definição das 

quantificações proposicionais de realis e irrealis em termos 

cognitivos e comunicativos, resulta numa mudança de foco nos 

seguintes termos: a) cognitivamente, parte-se da verdade lógica  

para modos de certeza subjetiva; e, b) comunicativamente, 

parte do significado (semântico) orientado pelo falante para um 

significado interativo (pragmático) negociado socialmente 

envolvendo ambos falante e ouvinte. 

Como Givón (1982, 1989, 1995), que considera a 

existência de um espaço epistêmico,  Plugian (2001, p. 350) 

reconhece uma interdependência universal entre o conteúdo 

semântico nas línguas, mas vê uma diferença altamente 

específica entre expressões gramaticais e lexicais que é 

determinada mais por critérios formais e menos por critérios 

semânticos. Nesses termos, os elementos suscetíveis de serem 

gramaticalizados, como os modalizadores epistêmicos e os 

evidenciais, formam uma área semântica privilegiada , o “espaço 

gramatical universal”, ou “espaço semântico”, expressão que 

implica no estabelecimento de um inventário de valores 

                                                 
18 Mantivemos o termo inglês original por entendermos que a tradução para o 
português poderia gerar perda no efeito significativo pretendido pelo autor.  
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interlingüísticos, e também de uma estrutura que dê conta da 

inter-relação desses valores. 

O que se vem tentando explicitar, até então, é que 

evidencialidade e modalidade, apesar de terem uma natureza 

epistêmica, são categorias gramaticalmente independentes, uma 

vez que provêm de experiências cognitivas diferentes, exercem  

funções distintas entre si nas línguas,  e que estudos comprovam 

a existência de línguas com sistemas evidenciais 

gramaticalizados, expressos por expressões lingüísticas não-

modais (De Haan, 1997, 1997a), Lazard (2001), Plugian (2001), 

entre outros. Uma generalização que atenta para a questão do 

processamento lingüístico-cognitivo a favor da independência 

entre as categorias modais e evidenciais está em Chafe (1994, p. 

301): 

 

“(...) pessoas são capazes de ativar não mais que 
um novo conceito ao mesmo tempo, especialmente 
quando a questão sobre o que constitui “um 
conceito” tem importantes implicações para um 
entendimento de como idéias (conceitos) tornam-
se lexicalizadas”.  

 

A noção de espaço epistêmico embasa um estudo  

pioneiro no reconhecimento da evidencialidade como uma 

categoria gramatical independente da modalidade promovido por 

Anderson (1986), o qual serve de base para Willet (1991), De 

Haan (1996, 1997, 1997a), Lazard (2001), enfim para a maioria 

das investigações sobre os sistemas evidenciais manifestos nas 

mais diversas línguas e grupos de línguas. As postulações 

teórico-descritivas de Anderson (1986), bem como as de Chafe 

(1986), auxiliam a sedimentar essa tendência, que vem se 
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firmando a partir da década de 80, do século passado, 

principalmente com a continuidade das pesquisas editadas em 

Chafe & Nichols (1986).   

 
2. A categoria lingüística evidencial 
 

2.1. Definições e delimitação  
 

 

Como se pode depreender a partir das 

considerações constantes na primeira parte deste capítulo, o 

reconhecimento da evidencialidade como categoria gramatical 

envolve muitas questões, relacionadas, principalmente, à própria 

definição, natureza, e delimitação da categoria evidencial, as 

quais, conseqüentemente, desembocam em questões tipológicas 

gerais.  

Hoff (1986) expressa um entendimento inicial do 

que seja a categoria evidencial: “um marcador evidencial 

assinala de que tipo de indícios dispõe-se quanto à confiabilidade 

do enunciado no qual está inserido” (apud Dendale & Tasmowski, 

1994, p. 4).   

Essa definição inclui a razão ou a finalidade da 

marcação da origem de um conhecimento: ao assinalar no 

enunciado o meio de onde ele obteve a informação que é 

transmitida, o falante oferece ao seu interlocutor a possibilidade 

de avaliar por si mesmo a boa fundamentação ou a 

confiabilidade daquela informação, e de comparar a validade 

daquela informação em relação a outras sobre o mesmo assunto. 

Modalidade e evidencialidade não se integram, há uma linha 

natural separando esses dois fenômenos lingüísticos. O termo 
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modalidade estaria reservado à expressão da atitude do falante e 

o termo evidencialidade à expressão do modo de criação e/ou de 

coleta da informação (Dendale & Tasmowski, 1994). 

Bybee et. al. (1985) e Dendale & Tasmowski 

(1994) empreendem esforços na tentativa de definir a 

evidencialidade como categoria lingüística: 

 
“Evidenciais geralmente podem ser definidos 
como marcadores que indicam algo sobre a 
fonte da informação da proposição” (Bybee et 
al., 1985, p. 184). 

 

“Um marcador evidencial é uma expressão lingüística que no enunciado 

indica se o locutor recebeu a informação transmitida de outra pessoa ou se 

foi produzida por ele mesmo, a partir de uma inferência ou uma percepção” 

(Dendale & Tasmowski, 1994, p. 6).  

 
 

Mas esses estudiosos incluem entre os evidenciais todos os 

meios lingüísticos a partir dos quais se pode expressar a origem 

direta ou indireta do conhecimento asseverado em uma situação 

de interação. Não há uma delimitação quanto aos integrantes 

dessa categoria, ou seja, não se identifica qual o plano de 

funcionalidade da dimensão categorial evidencial, se lexical ou 

gramatical. 

Estudos voltados para o reconhecimento da 

evidencialidade como categoria lingüística do domínio gramatical 

estão em Chafe (1986), Anderson (1986), Willet (1988), De 

Haan (1996, 1997, 1997a, 1998), Lazard (2001) e Plungian 

(2001), entre outros. 
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Chafe (1986) compara o uso de evidenciais nas 

modalidades falada e escrita do inglês, pretendendo descobrir, 

entre outras coisas, quais tipos evidenciais são gramaticalmente 

expressos, e a partir de quais mecanismos lingüísticos. 

Apesar dessa pretensão, o autor trata a 

evidencialidade em um sentido amplo: sua discussão parte da 

noção de um campo de considerações epistemológicas que são 

codificadas nas línguas, e aqui há uma convergência com as 

postulações de Givón (1982, 1988, 1995). Cada procedimento 

dentro dessa ampla interpretação da evidencialidade envolveria 

atitudes concernentes ao conhecimento e à confiabilidade desse 

conhecimento, a partir das várias maneiras de conhecer, como a 

crença, a indução, o boato, a dedução etc. Chafe (1986) trata 

como evidenciais expressões lexicais e gramaticais, modais e 

não-modais, que codifiquem evidencialidade.  

Esse recorte faz sentido, o inglês não possui um 

subsistema evidencial gramaticalizado. Há línguas que 

apresentam um sistema evidencial elaborado, com marcas 

lingüísticas específicas para codificar as diferentes experiências 

cognitivas que originaram o conhecimento expresso no conteúdo 

proposicional.  

Isso significa dizer que, em muitas línguas, a 

origem da informação é gramatical ou lexicalmente marcada na 

sentença, e, que em todas as línguas há meios para se qualificar 

a origem da informação, contudo, nem todas as línguas têm uma 

categoria evidencial gramatical (Dendale & Tasmowsk, 2001; 

Lazard, 2001). Tais constatações revelam a necessidade de se 

delimitar o domínio categorial evidencial e ajudam a sedimentar 
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a corrente que reconhece como seus integrantes apenas os itens 

de estatuto gramatical.  

Anderson (1986) e Willet (1988), a partir de 

intuições envolvendo o campo de considerações 

epistemológicas, são referências entre os estudiosos que 

vêem a evidencialidade como categoria gramatical 

individual, ou seja, como uma categoria fechada, cujo 

paradigma é constituído por um determinado número de 

elementos que não constituem predicados, os quais 

expressam a origem do conteúdo asseverado na 

proposição. 

Algumas considerações sobre a evidencialidade 

feitas na segunda metade da década de 80 continuam, de certo 

modo, atuais:  

 
“Em pouquíssimas línguas (os evidenciais) ocorrem 
como uma categoria separada; geralmente esse 
significado é codificado como parte do sistema 
modal de uma língua, sobrepondo-se a áreas como 
tempo e aspecto. Além do mais, uma clara idéia 
quanto aos precisos significados dos marcadores 
evidenciais nas línguas que exibem contrastes 
evidenciais, se gramaticais ou lexicais, está apenas 
começando a emergir. Conseqüentemente, no 
momento somente é possível sugerir trabalhar 
hipóteses sobre a natureza e a origem de 
evidenciais gramaticalizados presentes nas línguas 
em geral” (Willet, 1988, p. 51).  
 
 

Anderson (1986, p. 278) fala de verdadeiros 

evidenciais, ao se referir ao “fenômeno gramatical especial” que 

envolve marcas gramaticais “que expressam evidência”. 
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Willet (1988, p. 56) trabalha evidencialidade no 

‘‘sentido estrito”, como indicadora da origem da informação, a 

partir de línguas que têm esse significado gramaticalizado19. 

As iniciativas de Anderson (1986) e de Willet 

(1988) abrem precedentes para descrições da evidencialidade 

como categoria gramatical e que atentam para o 

desenvolvimento de expressões evidenciais a partir de processos 

de gramaticalização. No entanto, a maioria desses trabalhos 

descreve o uso já gramaticalizado, não descreve o 

desenvolvimento, o processo em si, a trajetória que levou aos 

usos evidenciais gramaticais (evidenciais) a partir de itens 

lexicais ou menos gramaticais pré-existentes nos sistemas 

lingüísticos.  

De Haan (1996, 1997) representa bem essa 

tendência. Ele reconhece que a evidencialidade é instanciada nas 

línguas a partir de diferentes formas não-prototípicas, como os 

modais epistêmicos e deônticos, por exemplo, mas considera 

como marcadores evidenciais somente aqueles itens que 

demonstram um certo grau de gramaticalização.  Para De Haan 

(1996, 1997, 1997a, 1998), a evidencialidade é uma categoria 

independente de expressão da origem do conhecimento 

asseverado na proposição, que pode ou não ser gramaticalizada 

nas línguas, a qual deve ser distinta e definida a partir de 

aspectos semânticos e sintáticos e não apenas por critérios 

semânticos (Bybee et al., 1985), sob risco de se incluir todo e 

qualquer elemento que tenha algum traço evidencial. Não 

                                                 
19 Em anexo, temos a tradução adaptada do quadro da categoria evidencial 
gramaticalmente marcada em 38 línguas, apresentado em Willet (1988, p. 
97).    
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integram, portanto, a categoria evidencial os itens lexicais 

indicadores da origem do conteúdo proposicional.  

Isso significa dizer, na terminologia da GF, que a 

função evidencial gramatical é exercida por operadores 

integrantes do nível III, no modelo das camadas. 
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2.2. A categoria gramatical evidencial: critérios de 

identificação    

 

O reconhecimento da evidencialidade como 

categoria lingüística individual e da linha tênue que delimita esse 

domínio e o domínio modal exige critérios básicos para a 

identificação dos integrantes do paradigma evidencial, o que, 

conseqüentemente, envolve discussões sobre aspectos 

tipológicos gerais. A partir de estudos interlingüísticos 

exaustivos20, Anderson (1986) e De Haan (1996, 1997, 1997a), 

em especial, propõem critérios definidores e, como Willet (1988), 

também elaboram tipologias evidenciais gerais. 

O fato de diferentes formas evidenciais revelarem 

padrões de desenvolvimento histórico e de função gramatical 

similares nas línguas, regularidades resultantes de seus 

significados básicos, leva Anderson (1986) a elaborar um mapa 

tipológico geral dos significados evidenciais, mostrando quais 

significados são mais relacionados ou mais distantes entre si.  Os 

mapas mentais de espaço evidencial poderiam dar melhor 

visibilidade quanto ao caminho de mudança histórica 

desenvolvido pelas formas e seus significados e poderiam levar a 

uma terminologia mais precisa quanto à distinção de evidenciais. 

Os corpora incluem dados de línguas ameríndias, tibetanas e 

indo-européias.   

Os arquétipos da categoria gramatical evidencial 

seriam identificados pelas seguintes propriedades, resumidas de 

Anderson (1986, p. 274):  

 
                                                 
20 Os dados investigados, na sua maioria, integram as pesquisas apresentadas 
em Chafe & Nichols  (ed.) (1986). 
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a) Os evidenciais mostram o tipo de justificativa que 
uma pessoa tem para fazer uma asserção factual, 
se evidência direta, inferida, auditiva, visual, etc.  

b) Os evidenciais não são a predicação principal da 
cláusula, são mais uma especificação adicionada a 
uma asserção factual.  

c) Os evidenciais têm a indicação de evidência como 
seu significado básico, não funcionam somente 
como uma inferência pragmática. 

d) Morfologicamente, os evidenciais são inflexões, 
clíticos, ou outros elementos sintáticos livres. 

 
 

Uma vez que os evidenciais especificariam 

asserções factuais e indicariam uma justificativa disponível para 

alguém fazer asserções, Anderson (1986, p. 277) generaliza 

dizendo: 

 
e) “que os evidenciais ocorrem normalmente em 

cláusulas realis, não em cláusulas irrealis ou em 
pressuposições; 

f) que em fatos diretamente observáveis pelos 
participantes do evento comunicativo os evidenciais 
são raramente usados ou têm sentido enfático ou de 
surpresa; e 

g) que essa omissão também ocorre quando o falante 
tem experiência direta com o evento descrito, ou 
seja, é um dos participantes desse evento”. 
 

Esses critérios auxiliam na construção de uma 

tipologia de significados evidenciais, representada pela noção de 

mapa mental de espaço evidencial, cuja configuração parte da 

similaridade entre os significados. Entre as dimensões 

comparadas, evidencialidade e modalidade demonstraram 

similaridades quanto aos aspectos tipo de evidência e 

intensidade da evidência.  
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“Se dois significados particulares são sempre 
expressos pela mesma forma superficial, 
independentemente da língua, então se pode 
inferir que esses dois significados são similares 
para a mente humana” (Anderson, 1988, p. 279). 

 

 Essa similaridade explicaria o fato de itens de 

conteúdos similares serem gramaticalizados de diferentes 

maneiras em diferentes áreas semânticas. Evidenciais e 

modalizadores podem ter origem comum. 

A delimitação do domínio evidencial gramatical e a 

composição de uma tipologia evidencial básica não foram 

alcançadas com o “modelo de mapas mentais”.  A falta de um 

valor objetivo para as dimensões que constituem os “mapas” e 

de uma base teórica cognitivamente orientada são aspectos que 

limitam essa proposta. Anderson (1986) não apresentou uma 

tipologia evidencial, apenas “arrolou” significados evidenciais e 

significados modais segundo as suas similaridades semânticas e 

o domínio (lexical ou gramatical) que integram.    

Os critérios de Anderson (1986) também não 

resistem a rigorosos testes para comprovar sua aplicação 

universal. De Haan (1996, 1997a) investigou o comportamento 

da categoria evidencial em mais de trinta línguas, dos mais 

diversos grupos, e chegou às conclusões de que os critérios 

evidenciais básicos seriam:  

 
a) Os evidenciais não são em si mesmos a parte 

principal da cláusula. 
b) Os evidenciais não apresentam concordância 

em relação ao falante. 
c) A evidencialidade é o significado primário 

desses elementos. 
d) Os evidenciais não podem estar no escopo de 

um elemento negativo. 
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A generalização (c) é também um dos dois critérios 

utilizados por Lazard (2001) para atribuir a uma determinada 

forma lingüística o estatuto de categoria evidencial gramatical. O 

outro critério, que ratifica (a), (b) e (d), dita que um evidencial 

gramatical deve fazer parte mais do sistema gramatical que do 

léxico de uma língua. 

De Haan (1997a, 1997b) testa amplamente esses 

critérios a partir de dois estudos sobre o idioma holandês que 

tratam, respectivamente, da origem de modalizadores 

evidenciais e da comparação entre modalizadores epistêmicos de 

julgamento e evidenciais. Ele mostra que os evidenciais desse 

sistema têm origens diversas – a partir de modalizadores 

deônticos, epistêmicos de julgamento, verbos de percepção etc -  

e que essas são duas categorias distintas: modalizadores 

epistêmicos acontecem em negativas e não têm a 

evidencialidade como seu significado primário, principalmente. 

E mais, a modalidade epistêmica de julgamentos, por 

exemplo, pode ser expressa por formas ambíguas quanto à 

expressão da evidencialidade, e a evidencialidade pode ser 

expressa a partir de formas que não expressem julgamento. De 

igual modo, Fitneva (2001), ao estudar a evidencialidade no 

búlgaro, constatou que não há uma correspondência biunívoca 

entre marcadores da origem da informação e marcadores do 

grau de certeza do conteúdo asseverado na proposição. De Haan 

(1997a, 1997b) explica fatos dessa natureza invocando a noção 

de gramaticalização: uma mesma forma foi gramaticalizada em 

diferentes significados, modais e não modais.  

Outro aspecto diz respeito à relação entre 

evidência e grau de confiança. Para De Haan (1996, 1997, 
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1997a), quando mais evidência o falante tiver, mais alto será o 

seu grau de certeza sobre a verdade do que afirma. Mas essa 

relação é secundária no que se relaciona à definição do estatuto 

categorial dessas grandezas modais. A expressão da 

evidencialidade não implica, necessariamente, a expressão da 

responsabilidade do falante sobre o que assevera. 

 O reconhecimento da evidencialidade como 

categoria gramatical e as intuições de Anderson (1986), sobre a 

composição e a origem do sistema evidencial, cujo paradigma 

pode ser identificado e delimitado a partir de critérios aplicáveis 

às línguas em geral, estimularam propostas tipológicas diversas.  

 Willet (1988) encarregou-se de divulgar aspectos 

sobre a origem dos subsistemas evidencial nas línguas, que pode 

ser original ou desenvolver-se a partir de processos de 

gramaticalização, ao discutir amplamente a origem diacrônica de 

evidenciais gramaticais à luz da teoria da gramaticalização. Ele 

também enfoca o papel da evidencialidade na teoria lingüística, 

as distinções evidenciais em significados gramaticais, as marcas 

gramaticais de distinções evidenciais e como o significado básico 

de origem da informação sobrepõe-se a outros significados de 

áreas relacionadas. 

É de Willet (1988) a primeira proposta tipologia 

evidencial conhecida baseada em estudos empíricos exaustivos e 

em critérios teóricos que atentam para a natureza epistêmica 

dos evidenciais e para as diferentes experiências evidenciais que 

permitem o uso dessas marcas gramaticais qualificadoras da 

origem do conhecimento asseverado. 
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2.3. Aspectos tipológicos e a questão hierárquica    

  

(ler as tipologias e buscar critérios de semelhança entre as 

tipologias, resumir num quadro, colocando como base a de Willet 

já tenatr colocar o De Haan por aqui) a base  

Baseado na definição de Bybee et al. (1985) e na 

caracterização evidencial de Anderson (1986), Willet (1988) 

pretende vislumbrar como as línguas diferenciam os tipos de 

evidência que subjazem às asserções. Como Givón (1982), entre 

outros, Willet (1988, p. 57) reconhece evidência direta vs. 

evidência indireta -  se a origem da informação do falante é de 

natureza primária ou secundária - como o parâmetro evidencial 

básico expresso nas línguas.   

Dos dados de trinta e oito línguas, a maioria 

constante nas análises apresentadas em Chafe & Nichols (1986), 

distinguem-se três tipos gerais de evidência a partir desse 

parâmetro contrastivo: a evidência direta, ou atestada, e dois 

tipos de evidência indireta: a evidência reportada, ou evidência 

por via verbal, e a evidência baseada em inferência. Esses tipos 

evidências têm subdomínios e sua divisão mostra mais 

precisamente a natureza da origem do conhecimento envolvido.  

O esquema da tipologia interlingüística evidencial básica, 

tradução adaptada de Willet (1988, p. 57), é o seguinte:   

 

 

 
 
Tipos de 
Evidência 

 

Direta     - 

 

 

 

Atestada  

 

 
Visual 
Auditiva 
Outros sentidos  

 

  

 

 
Reportada 

De uma 2a. pessoa  
De uma 3a. pessoa 
Folclore/lenda/mito 

De 
boato 
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Indireta 

 

 

Inferida 
 

 

 
 
A partir resultados 
observáveis  
A partir de raciocínio 
(um construto mental 
qualquer) 

Figura 3: Tipos de evidência  

 

 Segundo Willet (1988, p. 98), na evidência direta, 

o falante afirma ter percebido a situação descrita, mas não 

especifica qual o tipo de evidência sensorial, se visual – ele viu a 

situação descrita -,  auditiva – ele  ouviu a situação descrita - 

ou, se a evidência é sensorial – ele sentiu psicologicamente a 

situação descrita (qualquer sentido).  Na evidência indireta, o 

falante não percebeu a situação, mas não especifica  se a 

evidência lhe foi reportada ou está baseada em uma inferência: 

na evidência reportada, alguém descreveu verbalmente a 

situação, mas não especificou se ouviu dizer (de uma segunda  

ou de uma terceira pessoa), ou se é folclore; na evidência de 

segunda mão, o falante ouviu de alguém que testemunhou 

diretamente a situação descrita, na evidência de terceira mão, o 

falante ouviu sobre a situação descrita, mas não a partir de um 

testemunho direto, e, na evidência a partir de folclore, o a 

situação descrita é parte de história oral de senso comum. Na 

evidência inferida, o falante conhece a situação descrita somente  

a partir de inferência, mas não especifica se é inferência baseada 

em observação, ou a partir de um exercício mental qualquer, se 

especifica que inferiu a situação descrita a partir de uma 

evidência observável (evento, ação) dá-se a inferência a partir 

de resultados, se o falante infere a partir de intuição, lógica, 
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sonho, experiência prévia, ou algum outro construto mental, há 

a evidência a partir de raciocínio.  

 A maioria dos estudiosos concorda que a tipologia 

de Willet (1988) resume a limitada subdivisão do domínio 

evidencial (Dendale & Tasmovski, 2001, p. 343), a exceção, fica 

por conta da inclusão de elementos de outros domínios 

semânticos, como o mirativo (DeLancey, 2001) ou admirativo 

(Lazard, 2001)21 e a modalidade.  Mas, invoca-se a necessidade 

de se fazerem ajustes na classificação e interpretação dos 

valores evidenciais (Plungian, 2001, De Haan, 1996, 1997). 

 

 

 Considerando P uma situação descrita, Plungian 

(2001, p. 351) distingue,  não muito diferente de Willet (1986), 

dos três principais tipos de valores indicativos da origem da 

informação usualmente conhecidos., mas deixa claro que essa 

distinção também é problemática, principalmente em relação ao 

valor evidencial citativo: 

 
(i)   "O falante observou P diretamente (valor visual). 
(ii) O falante percebeu P direta, mas não 

visualmente. Consideram-se os casos quando os 
olhos do observador não são usados (outros 
sentidos) e quando eles não são necessários 
(valor endofórico)22. 

                                                 
21 Admirativo e mirativo são duas categorias distintas que alguns estudiosos 
confundem com evidencialidade e/ou com modalidade. O admirativo é um tipo 
de julgamento concernente à expectativa do falante em relação à informação 
veiculada (De Lancey, 1997 apud Plungian, 2001; Lazard, 2001). O mirativo é 
uma categoria que providencia a distinção gramatical entre  a informação que 
é parte do quadro de conhecimento de mundo do falante e a informação que 
é nova e ainda não integra esse quadro ( De Lancey, 2001; Tatevosov, 2001).  
22 O valor endofórico pode ser descrito como “P, e eu sinto P” (P é um estado 
inerente ao falante – sentir fome, sentir sono, saber a resposta etc... 
(Plungian, 2001, p. 354)   
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(iii) O falante não percebe P diretamente, ele é 
separado  de P pelo tempo ou pelo espaço. 
Contudo, ele tem acesso a outros tipos de 
informação sobre P: se o falante observou 
diretamente outra situação que remeta a P 
(valor inferêncial), se ele sabe algo que sugere 
que P é provável (valor presuntivo), ou se ele 
foi informado por outra pessoa (valor citativo). 
Este caso pode ser desdobrado em fala 
reportada (pressupondo autor conhecido) vs. 
generalizada, informação de segunda mão 
(pressupondo um autor não-conhecido ou não-
definido) vs. conhecimento comum (nenhum 
autor pessoal é invocado)". 

           
 
 Plungian (2001, p. 352) argumenta que o citativo 

pode ser  tratado tanto como um tipo de valor inferencial, uma 

vez que a evidência de outra pessoa é uma “situação apontada a 

partir de P”, quanto como um evidencial indireto qualquer, e, 

que, por isso, (iii)  carece de reformulação em termos de: 

indicação sincrônica de P (incluindo a evidência de outra 

pessoa), ou de indicação de evidência a posteriori (como 

resultado ou conseqüência de P), ou de acesso a alguma 

evidência a priori (algo que pode ser causa ou pré-requisito de 

P).  Essa classificação parece estar mais adequada à realidade 

interlingüística:  o tipo de evidência a priori está separado dos 

demais tipos de evidência indireta, formando uma oposição entre 

conhecimento motivado por construtos mentais vs conhecimento 

motivado por observação.  De maneira esquemática tem-se: 

 

Evidência Direta Evidência indireta 

 

Visual  Não-visual Inferêncial  De construto mental 
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 Sensorial  Endofórica Sincrônica Retrospectiva  

Figura 4. A classificação dos valores evidenciais (Pungian, 2001, p. 
353)  
 

 Plugian (2001, p. 353) diz que o citativo é o único 

valor evidencial que se refere a um verdadeiro conhecimento 

mediado, em outros casos, ou o falante teve acesso a P, ou a 

alguma manifestação indireta de P. O citativo indica que o 

falante está separado da situação pela barreira de outro 

observador, é um valor evidencial indireto por excelência. O seu 

uso teria como efeito a exclusão de qualquer envolvimento 

pessoal do falante, usos indiretos não citativos pressupõem que 

o falante está ainda associado com P, observando seus traços, 

por exemplo, mesmo que não perceba P diretamente. Nem todos 

os sistemas lingüísticos são sensíveis a essa propriedade do 

citativo.   

 Observando as diferentes possibilidades dos 

valores evidenciais, Plungian (2001) argumenta que a 

classificação tipológica básica nesse domínio obedece a uma 

oposição tripartite que envolve os conhecimentos “direto”, 

“refletido” e “mediado”.  A evidência refletida inclui acesso direto 

a uma situação “Q relacionada a P” (acesso pessoal indireto), a 

evidência mediada (citativo) é aquela à qual não se teve acesso 

direto (visual, sensorial, endofórico), nem acesso refletido 

(sincrônico, retrospectivo, de raciocínio).  Os sistemas 

evidenciais mais elaborados geralmente retém os três tipos de 

conhecimento e distinguem entre os valores visual, inferencial e 

citativo. Outros dois tipos de sistema evidencial são os que 

tendem a distinguir somente entre citativos (mediado) não-

citativos (pessoal) e os que contrastam conhecimento direto e 
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conhecimento indireto (o citativo é uma variedade pragmática na 

escala de marcadores evidenciais indiretos). 

 Para compor uma tipologia evidencial 

sistematizada, De Haan (1996) parte da correlação entre 

evidência direta e indireta – indicando que o usuário da língua 

testemunhou a ação descrita, e/ou que não testemunhou, mas 

tem outras evidências confiáveis para fazer a asserção -  e de 

aspectos relacionados à escolha de determinado valor da escala 

evidencial, tendo a negação como parâmetro hierárquico.  

 O postulado básico é que evidenciais permitem a 

negação em seu campo de incidência, mas eles nunca podem 

estar no campo de incidência da negação, ou seja, evidenciais 

podem testemunhar um evento negativo, mas evidência 

negativa não pode ser expressa por um evidencial encaixado. No 

entanto, essa idéia pode ser ampliada, se o sistema evidencial 

for considerado como um sistema coerente e se for observada a 

relação entre os evidenciais de uma determinada língua segundo 

uma hierarquia interna. Haveria possibilidade de, pelo menos 

indiretamente, certos evidenciais serem negados: a escolha de 

certo morfema evidencial vincula negativamente todos os 

evidenciais que estão num nível mais alto na hierarquia, a 

escolha de um significado de nível mais baixo é a negação dos 

níveis mais altos. 

 De Haan (1996) explica que, no idioma holandês, 

há um marcador evidencial que denota o fato de a ação descrita 

não ter sido observada diretamente pelo falante, mas há casos 

em que é irrelevante marcar a origem da informação e o 

entendimento então é que se trata de uma ação observada 
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diretamente.  Isso permite que se postule a seguinte hierarquia 

para evidencialidade em holandês: direta > indireta. 

 Outra assunção gerada por esse raciocínio é que o 

falante sempre escolhe o mais alto nível na hierarquia para o 

qual ele tem evidência. Pode-se dizer que ele só escolhe um 

marcador evidencial de nível mais baixo se não tem evidência 

direta do que assevera. Esta assunção estaria diretamente 

relacionada às “máximas da qualidade”, de Grice (1975, p. 45-

46 apud De Haan, 1997a): “diga sempre a verdade”, “não diga o 

que você acredita que é falso”, “faça sua contribuição da maneira 

mais informativa possível”. 

Nesse sentido, o falante sempre escolhe o mais 

alto nível de evidência que possui. Se a escolha recai sobre uma 

evidência direta não significa que não haja evidência indireta. A 

escolha de um certo nível da hierarquia evidencial somente tem 

implicações para os níveis mais altos e não para os níveis mais 

baixos, que podem ou não estar presentes.  

 Essa idéia de que a escolha de um nível mais baixo 

significa a negação dos níveis mais altos é generalizada a partir 

da seguinte fórmula:  

 

“Dada a seguinte hierarquia de marcadores evidenciais 
x1  >  x2 >   .....> xi 

Escolher um nível xn da hierarquia implica a negação de todos 
os níveis x1 para xn-1 

salvo se xn = x1 que é o caso não-marcado e  a não-negação  
acontece”. 

    (De Haan, 1997a, p. 9) 

 

 Por essa análise, a mais baixa categoria evidencial 

gramaticalizada (x1) nunca pode ser negada. A categoria (x1), 
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que é a mais alta na hierarquia, é o caso não-marcado, valor 

omitido que será escolhido a menos que haja razões compelindo 

a que não se faça assim.  

Com o objetivo de comprovar que evidenciais 

diretos ocupam o mais alto nível hierárquico e que somente se a 

evidencialidade for gramaticalizada para evidência indireta a 

língua desenvolverá evidenciais diretos, De Haan (1997b) aplica 

essas abstrações ao estudo da categoria evidencial em várias 

línguas.  

A partir de um estudo detalhado das línguas 

Kashaya e Tuyuca - que possuem os mais completos sistemas 

evidenciais já conhecidos -, De Haan (1997b) diz que, apesar da 

demarcação entre evidência direta e indireta não ser totalmente 

clara, e um dos contribuintes para isso serem os inferenciais, 

que transitam nos dois pólos, pode-se dizer que a hierarquia 

evidência direta > evidência indireta é universal. 

Ampliando o objeto de investigação, De Haan 

(1998) investigou trinta línguas diferentes.  Verificou-se a 

validade da análise hierárquica para a evidencialidade 

gramaticalizada, e, a partir disso, providenciou-se uma 

explanação diacrônica para essa hierarquia.  

Na análise, De Haan (1998) apresentou aquela que 

ele considera a sua tipologia evidencial básica: Citativa, 

Inferencial, Visual, Auditiva, Não-visual e seus derivados 

(proveniente de outros sentidos).  O termo citativo inclui todas 

as formas de informação provenientes de uma segunda pessoa: 

fala reportada, boato, mito etc; a categoria inferencial tanto 

inclui inferência a partir de dedução quanto dedução a partir de 

inferência. 
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De Haan (1998) observou que uma língua pode 

usar o mesmo morfema para expressar mais de uma categoria 

evidencial e que as línguas constroem sua hierarquia evidencial a 

partir da base e iniciam sempre com uma categoria citativa.  

Esse autor faz, então, a seguinte generalização: 

 
“Se uma língua tem evidenciais gramaticalizados 
para evidência direta (sensorial, visual, auditiva), 
terá também evidenciais gramaticalizados para 
evidência indireta” (op. cit. p.17).   

 

Os resultados dos estudos diacrônicos sugerem 

que deve ser acrescentada à análise da hierarquia a noção de 

marcação. Nesse sentido, no que se relaciona à evidência direta 

vs evidência indireta, pode-se dizer  que o caso não-marcado é a 

evidência direta, e uma  hierarquia evidencial prototípica seria: 

  
Visual > não-visual > inferencial > Citativa 

             (direta)   >              (indireta) 

 

De Haan (1998) conclui que as línguas podem diferir na 

manifestação dessa hierarquia e até mesmo acrescentar outras 

categorias. A generalização anterior é vista como tendência, De 

Haan (1998, p. 26) a reformula dizendo: “se uma língua possui 

certa categoria evidencial, ela possui todas as categorias 

evidenciais que estão abaixo na hierarquia evidencial”.    

As propostas tipológicas anteriormente 

explicitadas, inclusive a reconhecida pela GF, têm um aspecto 

comum: a natureza da experiência evidêncial que tem o falante 

para expressar o conhecimento determina o tipo evidencial.  A 

experiência do falante é vista a partir de três dimensões básicas: 
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experiência direta [+dir], experiência menos direta [-dir] e 

experiência indireta [ind]. A experiência [+dir] é proveniente da 

visão, a experiência     [-dir] corresponde à evidência a partir de 

outros sentidos que não a visão, e experiência [ind] envolve um 

terceiro, equivale à evidência mediada (Plungian, 2001). 

Em termos de De Haan (1997), pode-se dizer que 

há um sub-parâmetro distintivo: evidência de primeira mão  e 

evidência de segunda mão [+-1ST] - se a informação da ação 

descrita veio a partir do próprio falante ou se o falante recebeu 

aquele conhecimento a partir de uma segunda ou de uma 

terceira pessoa,  proposta similar à oposição direta/indireta 

(Willett, 1988).  

Considerando-se que tipologias não significam 

fórmulas universais fixas, mas cobrem um espaço de variação 

flexível capaz de integram novos dados, sem que isso venha 

causar uma reorganização drástica no sistema pré-existente 

(Plungian, 2001), entendemos que essas tipologias revelam 

tendências gerais de constituição dos sistemas evidenciais, e que 

essas dimensões – [+dir], [-dir] e [ind] -, além de distinguirem 

experiências evidenciais básicas, também podem ser 

contrapostas para distinguir os subdomínios evidenciais nos 

quais eles se desdobram.   

Para providenciar nossa análise, estamos propondo 

uma tipologia evidencial ampliada, a partir do desdobramento de 

cada subdomínio evidencial, considerando-se as dimensões 

experienciais [+-dir/ind], onde já está inclusa a noção de [+-

1ST]. Reconhecemos haver gradualidade também interdomínios 

evidenciais. O pressuposto é que uma mesma ação cognitiva 

pode gerar diferentes experiências. Tudo vai depender do quão 
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envolvido esteja o usuário da língua no processamento da 

origem, da fonte, do conhecimento veiculado. 

Consideramos qual o tipo, e, conseqüentemente, o 

grau de envolvimento do falante com a situação descrita, o que 

se relaciona ao tipo de experiência sensorial/cognitiva deu 

origem ao conhecimento asseverado, e, também, como o 

ouvinte pode reconstruir a informação pragmática do falante em 

relação a essa experiência, ou seja, como a experiência cognitiva 

do falante, explicitada na expressão lingüística evidencial, pode 

ser interpretada pelo ouvinte na situação de interação.  Essa 

proposta tipológica é explicitada no quadro IV. 

 

 

 

 

Quadro IV: Uma proposta tipológica evidencial 
ENVOLVIMENTO 

COM A 
SITUAÇÃO   

 EXPERIÊNCIA 
COGNITIVA 
ENVOLVIDA   

GRAU DE 
EVIDÊNCIA 

EXPERIÊNCIA  
COGNITIVA 

REVELADA NA 
INTERAÇÃO  

FUNÇÃO  
EVIDENCIAL 

Experiência 
Pessoal 
[+dir] 

Vivenciar o  
conhecimento 
explicitado no 
ato de fala 
(ver/ouvir). 

[+dir]  O falante conclui 
Xi baseado em 
prévia 
experiência 
pessoal 
(sensorial/física). 

 
Direta  

Adquirir o 
conhecimento 
descrito a 
partir de uma 
segunda ou 
terceira pessoa 
identificada  
(ouvir/ler). 

 
[-dir] 

 

Citativa 
 
Reportativa 
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Adquirir o 
conhecimento 
a partir de 
experiência 
passada no 
mundo das 
hipóteses, e 
das sensações 
psicológicas, a 
partir de  
experiências  
mentais gerais 
(lenda, sonho). 

 
[ind] 
 

 
Reportativa 
de mito 

Inferência 
[-dir]  

Inferir o 
conhecimento 
a partir de 
sinais no plano 
discursivo (na 
materialidade 
discursiva, no 
texto).  

 
[+dir]  

O falante infere 
Xi a partir de 
evidências 
disponíveis.   

Inferencial 
textual 

Inferir o 
conhecimento 
a partir de 
sinais captados 
na situação de  
interação 

 
[-dir] 

Inferencial 
situacional 

 
 
Quadro IV: Uma proposta tipológica evidencial (conclusão) 
Inferência 
[-dir] (cont.) 

Inferir o 
conhecimento 
num alto nível 
de abstração,.  
nível do  
processamento 
interno das 
funções 
cognitivas. 

 
[ind] 
 

  
Intuitiva 
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Ouvir-dizer 
(hearsay) 
[ind]  

Partilhar 
conhecimento  
disponível para 
todo  membro 
de 
determinada 
comunidade, 
(verdade 
universal). 

 
[dir] 

O falante 
assinala que não 
sabe, não quer 
ou não pode 
precisar a fonte 
de Xi.  

 
Assumida  

Disponibilizar   
conhecimento 
sem fonte 
aparente, 
indicada.  

 
[-dir] 

 De boato  

Gerar  
conhecimento 
a partir de 
manobras  
elocubrativas,  
sem uma 
origem 
coerente e/ou 
perceptível do 
ponto de vista 
físico e/ou 
cognitivo.  

[ind] Especulativa 

 

 Apresentadas as principais postulações envolvendo 

a evidencialidade como categoria gramatical e, a partir da 

proposta tipológica resumida no quadro IV, cabe explicitarem-se 

os aspectos gerais, norteadores de nossa investigação.  

 

 

3. Considerações gerais sobre a descrição de usos 

evidenciais no PB  

 

 

 O reconhecimento da evidencialidade como uma 

categoria gramatical separada da modalidade é perfeitamente 
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conciliável com a com o modelo das camadas - se observadas as 

alterações propostas anteriormente -,  em nossa investida na 

constatação da existência de um elemento evidencial 

gramaticalizado no sistema do PB, e na explicação do  processo 

que levou a esse desenvolvimento. 

 Donabédian (2001, p. 440) diz que a análise da 

evidencialidade como categoria enunciativa, deve ser feita a 

partir dos mesmos parâmetros utilizados para tempo, aspecto e 

modalidade, é o que pretendemos fazer, a partir da adaptação 

do modelo das camadas à proposta descritiva que considera a 

evidencialidade como uma categoria gramatical distinta da 

modalidade. Uma das vantagens do modelo funcionalista é a sua 

capacidade de conciliação com outras propostas descritiva que 

considerem a língua em uso e o dinamismo lingüístico. 

Como uma proposta teórico-descritiva maior, a GF, 

em especial, o modelo das camadas, pode tornar os critérios 

evidenciais de De Haan (1996, 1997, 1997a) operacionalmente 

mais eficientes e teoricamente mais consistentes, uma vez que, 

no modelo, se consideram os aspectos sintáticos, semânticos e 

pragmáticos inerentes ao uso da língua.  A possibilidade de 

análise dos enunciados nos níveis representacional e 

interpessoal, é de grande importância para o reconhecimento de 

instancias evidenciais gramaticalizadas e não-gramaticalizadas.  

  Mediante o que se tem explicitado e discutido, 

cabe dizer que a análise apresentada nos capítulos subseqüentes 

é norteada pelas seguintes generalizações:  

  

i. Considera-se que o domínio cognitivo 

evidencial é, de maneira abstrata, um domínio 
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em aberto (uma possibilidade lingüística), 

cuja manifestação nos sistemas lingüísticos 

pode ser acionada, caso seja exigido pelas 

situações comunicativas que o usuário da 

língua expresse a origem do conhecimento 

que assevera. 

ii.  As necessidades comunicativas podem ser 

supridas por usos evidenciais expressos por 

itens lexicais, itens gramaticais, construções 

oracionais ou, até mesmo, por elementos 

suprassegmentais. A escolha de um (ou de 

todos) desses elementos ou da combinação 

entre eles, vai depender do grau de 

funcionalidade que seus usos representem 

para o sistema lingüístico.  A funcionalidade 

explicaria, por exemplo, o fato de uma mesma 

forma expressar a modalidade epistêmica e 

também evidencialidade, o que faz gerar 

controvérsias quanto ao estatuto da 

evidencialidade, e pode levar estudiosos, 

como Palmer (1986), Willett (1988), 

Hengeveld (1988, 1989), e Bybee et all 

(1991), a considerarem os elementos 

evidenciais como integrantes do subdomínio 

da modalidade epistêmica. Essa ambigüidade, 

no entanto, pode ser explicada pela noção de 

gramaticalização: uma mesma forma pode 

gramaticalizar-se em mais de um significado 

modal ou não-modal. 
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iii. Não se pode confundir evidencialidade no seu 

aspecto conceitual, abstrato, com a marcação 

gramatical da fonte do conteúdo 

proposicional, expressão que integra uma 

categoria epistemológica individual quando 

gramaticalizada nas línguas.23 

iv. Diferentemente do que afirma De Haan 

(1996), acreditamos não haver enunciado 

sem um comprometimento do falante, ou 

seja, não há neutralidade quando se trata dos 

aspectos epistemológicos  e sociais da 

interação, ainda que haja uma distinção lógica 

entre o grau de confiança do falante sobre 

uma verdade asseverada e o grau de 

evidência que o falante tem para sua 

asseveração. Mesmo quando o falante recorre 

a um evidencial para sinalizar a negativa de 

sua participação no que se relaciona à origem 

do conhecimento asseverado, há um efeito de 

(des)comprometimento. E ainda, nem sempre 

é possível dizer precisamente qual a sua 

intenção pragmática: há fatores influenciando 

a escolha lexical que estão longe do alcance 

do analista, muitas vezes restritos ao domínio 

da (in)consciência do usuário, e não há como 

reconhecer, por exemplo, qual o objetivo que 

                                                 
23Dall’Áglio-Hattnher (1995) traz uma discussão interessante sobre as 
construções não-gramaticalizadas que podem exercer funções evidenciais. 
Essas marcas lexicais de evidencialidade são analisadas como integrantes do 
domínio da modalidade epistêmica. 
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ele quer atingir ao explicitar determinada 

informação. 

 
 
 

No mapa, escalas alfanuméricas localizam as 

posições determinadas. Dentro do mapa estão os verdadeiros 

evidenciais (itens gramaticais) e, perifericamente estão, por 

exemplo, os verbos de percepção como sentir, ouvir etc, itens 

lexicais que possuem traços evidenciais. Setas indicam a direção 

das mudanças históricas identificadas por mudanças graduais de 

significado, o que implica uma ampliação da noção de 

similaridade em termos da derivação de significado, explicitada 

nos seguintes termos: 

 
“Um novo significado de uma forma deriva a partir de 
uma antiga usada inicialmente como inferência 
pragmática ou extensão de uso, mais tarde ela é re-
analisada para tornar-se um novo núcleo significado 
independente do velho. (Essa possibilidade de 
extensão de uso justifica dizer que o velho e o novo 
significado são “similares”)” (Anderson, 1988, 
p.282). 

 O mapa de espaço mental evidencial, explicitado 

em anexo, teria validade universal, e pode ser usado tanto para 

descrições sincrônicas quanto diacrônicas.  

 Anderson (1986) ensaia uma comparação entre 

seis dimensões24 cujas tipologias paralelas indicariam fortes 

correlações. Destas, o par evidencialidade/modalidade mostrou 

uma estreita relação no que se relaciona ao tipo de evidência e à 

intensidade da evidência, respectivamente, como se pode 

verificar no mapa acima transcrito. 
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Isso pode ser constatado quando itens de 

conteúdos similares são gramaticalizados de diferentes maneiras 

em diferentes áreas semânticas.  Evidenciais e modalizadores 

podem ter origens comuns. 

                                                                                                                                      
24 As dimensões correlacionadas por Anderson (1986) são: atualidade, 
modo/asserção, aspecto,  evidencialidade, modalidade e pessoa.  
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CAPÍTULO III 

 

 

A EXPRESSÃO DA EVIDENCIALIDADE NO PB 
ESCRITO: OS USOS DO DIZ QUE    
 

 

1. A análise dos dados   

 

  
 Uma noção básica direcionou nossa investigação: 

que o verbo dizer, é um elemento de valor semântico 

prototipicamente evidencial, um predicado cuja função básica é 

indicar a origem de um conhecimento, marcar a fonte do dito. 

 Sendo assim, inicialmente procuramos verificar 

todas as ocorrências de diz que no corpus de língua escrita. Num 

segundo momento, distinguimos, a partir dos traços semânticos 

do primeiro argumento (agente) e da função sintática exercida 

pelo item, os usos do diz que predicativo (que constitui núcleo de 

predicado) e do diz que não-predicativo.  Distinguimos também 

outros usos do diz que como termo e como operador 

ilocucionário de nível 4, sobre os quais nos referiremos no 

capítulo seguinte. 

No centro desta investigação estão os usos do diz 

que não-predicativo, com significação básica evidencial, cujo 

estatuto semântico, gramatical e sintático pretendemos 

identificar.  A hipótese é que em diferentes situações de uso, o 

diz que não-predicativo funciona como um elemento evidencial 
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gramatical, um operador evidencial, o que se pretende ratificar a 

partir de testes direcionados pelas seguintes perguntas: 

 

b) Dependendo do contexto em que se 

encontram, qual(is) a(s) função(ões) 

evidencial(is) desempenhada(s) pelo diz que 

não-predicativo? Em outras palavras, qual(is) 

valor(es) evidencial(is) o diz que não-

predicativo pode assumir?    

c) Qual(is) domínio(s) e/ou subdomínio(s) 

evidencial(is) essa(s) função(ões) integra(m)? 

d) Qual o fator que direciona esse sistema 

evidencial no PB? 

e) Comprovada(s) a(s) função(ões) evidencial(is) 

do diz que não-predicativo, e considerando-se 

os aspectos epistemológicos inerentes a esse 

domínio (Givon, 1982, 1989), qual a reação 

desse item quanto a fatores como tempo, 

polaridade, interrogação, ou seja, ele reage 

positivamente a testes que comprovem a sua 

atuação no nível 3 da camada de constituição 

do enunciado? 

f) E ainda, o diz que não-predicativo passa nos 

testes dos parâmetros evidenciais de De Haan 

(1996)? 

 

Respondidas essas questões, analisaremos 

quantitativamente todas as ocorrências de diz que (predicativo e 

não-predicativo) e, a partir da noção de foreground/background, 
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atentaremos para os usos evidenciais não-predicativos em 

relação aos tipos de literatura que compõe o Corpus principal.  

 
 

1.1. Os usos do diz que não-predicativo  

 

 
As ocorrências a seguir exemplificam todas os 

valores evidenciais do diz que não-predicativo detectados no 

corpus: 

  

(8) Diz que era um rei, tinha uma filha por casar...(CNT-LR) 
 

(9) Geni: Pois é, no Cassino da Urca, olha que chique. Parece 
até que ela é uma jovem muito simpática, culta, 
prendada...E rica, é claro. Diz que a família dela tem muito 
dinheiro. (OM – LD) 
 

(10)  Bastião: Diz que pedacim do chifre cura quebrante.(REB-
LD) 
 

(11) Eurídice: Diz que mulher tem alma de gato. Tem. (O-LD) 
 

(12) – Não quebra. Diz que nem bala arrebenta isso aí. 
– E a mulher? 
– Levaram lá pra dentro. 
– Diz que lá dentro escutam a gente sim. 
– Ela ficou lá, ta lá agora? 
– Não sei, me contaram. 
– Diz que às vezes eles ligam a choradeira das mães para 
os presos ouvirem. 
– Diz que é. (CNT-LR) 
 

(13) Malu: Diz que morreu todo mundo. 
Lula: A mulher, só. As duas crianças se salvaram. (IN-LD) 
 

(14) Estela: Inda conhece pobre? Que beleza…Diz que  tem dois 
meninos procurando o pai ali na esquina…(GA-LD)  
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 As observações de Givón (1982, 1989, 1995), 

somadas à tipologia apresentada no quadro IV, às postulações 

da GF, e, principalmente, às de De Haan (1996, 1997), nos 

levam a distinguir, nas ocorrências explicitadas acima, três 

principais experiências evidenciais: experiência pessoal indireta 

(8), experiência inferencial (9), e experiência de ouvir-dizer (10) 

a (14). 

 

 
1.1.1. Evidência a partir de experiência pessoal indireta 

 

 
  No PB, a expressão do conhecimento factual, cuja 

origem é a experiência direta do usuário da língua, é expressa 

pelo morfema zero. Nesse sentido, ao se enunciar um fato 

presenciado ou vivenciado não há necessidade de se marcar 

explicitamente a origem da informação, a não ser que a situação 

comunicativa assim o exija, ou seja, a expressão lexical da 

evidência direta é condicionada pela relevância pragmática. A 

evidência direta é prototipicamente não-marcada no PB.  

  É a intenção comunicativa, que se manifesta na 

negociação entre os usuários da língua na relação de interação 

verbal, que vai exigir a presença de elementos indicadores da 

origem do conhecimento asseverado.      

  Em ocorrências como (8)25, a marca evidencial é 

necessária para introduzir um conhecimento que tem origem na 

experiência pessoal sensorial do enunciador, faz parte de seu 

conhecimento geral, mas não foi presenciado. Trata-se de um 
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conhecimento originado em outro plano: a proposição enuncia 

uma lenda, um fato que só existe em um mundo fictício26. 

  Ao introduzir uma história, uma lenda, o diz que 

está funcionando como um mecanismo de construção do frame 

enunciativo de criação do “mundo”, onde é possível que a 

informação veiculada seja verdadeira, e, ao mesmo tempo, 

permite ao enunciador deixar clara sua condição exclusiva de 

veiculador daquela informação cuja origem é o imaginário 

mitológico. O diz que marca a distância temporal e espacial do 

falante em relação ao evento narrado: um fato do passado 

remoto, ou do passado histórico, do qual o falante jamais 

poderia ter participado. 

  Moeschler; Reboul (1994, p. 169) dizem que “um 

mundo possível representa uma situação contrafactual, pois é 

um mundo “estipulado” e determinado pelas “condições 

descritivas” que nós lhe atribuímos”. 

  Como um elemento “criador de mundo”, ao mesmo 

tempo que declara a não-realidade dos fatos descritos na 

proposição, ele instaura um universo no qual esses fatos são 

possíveis de acontecer. Dentro desse mundo, a proposição é 

factual. 

 
“(...) num texto de narrativa pessoal, que tem 
suas porções informativas arranjadas no quadro 
das referências de tempo, espaço e pessoa, se 
estabelece uma moldura modal que coloca os 

                                                                                                                                      
25 (8)  Diz que  era um rei, tinha uma filha por casar...(CNT-LR) 
26 Ouvimos, em conversação do dia-a-dia, outro uso semelhante 
a (12):  “Eu tive um sonho. Diz que tinha um bezerrinho no 
curral. Ele só queria ficar fugindo” . A diferença é que, neste uso, 
o falante teve experiência direta com o conhecimento descrito, 
ainda que num plano não-físico, no plano das sensações.  
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eventos em um mundo real, configurando-se um 
estatuto factual” (Neves, 2000b, p. 120). 

 

  Mas esta é apenas uma das noções de mundo que 

se pode relacionar a esse uso, a outra diz respeito ao valor do 

conteúdo comunicativo. 

 O diz que tem o mesmo valor funcional da 

expressão “era uma vez...”. Ele é um recurso pragmático que 

qualifica o enunciado, atenuando sua carga assertiva, ao mesmo 

tempo que constrói o mundo no qual o enunciado terá validade 

comunicativa, se considerarmos, como Weinrich (1968), que a 

língua se atualiza em situações concretas, as quais concentram 

comportamentos lingüísticos e extralingüísticos. 

 Para Weinrich (1968), mundo é tudo o que uma 

comunicação lingüística possa conter. Esse autor relaciona a 

noção de mundo aos tempos verbais e diz que existem os 

tempos verbais do mundo narrado e aqueles do mundo 

comentado. 

 Os tempos do mundo narrado são sinais 

lingüísticos segundo os quais o conteúdo comunicativo deve ser 

entendido como um relato, uma narrativa. Nos tempos do 

mundo comentado, ao contrário, as situações comunicativas 

devem ser entendidas como comentários. 

 Na situação narrada, o narrador prototípico tem 

uma imagem relaxada, no que diz respeito ao corpo, o que 

reflete um relaxamento do espírito e do discurso, uma vez que 

ele não está comprometido com a situação descrita. 

 Em uma situação comunicativa não-narrativa, ao 

contrário, há uma atitude tensa, tanto do corpo como do 

espírito.  O falante está tenso e seu discurso é dramático porque 
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trata de coisas que o afetam diretamente. No mundo comentado 

o falante está comprometido, seu discurso é um fragmento de 

ação que modifica o mundo. Não há um comentador prototípico 

e o tempo principal do mundo comentado é o presente 

(Weinrich, 1968). 

O diz que é uma expressão cristalizada no 

presente (tempo do mundo comentado), que, metaforicamente, 

é usada para introduzir um evento do mundo narrado.  

 Aikhenvald; Dixon (no prelo, apud De Haan, 1998) 

detectaram esse uso evidencial no português de contato, entre 

falantes nativos da língua indígena baniwa. Ele é produtivo na 

introdução de fábulas e de quaisquer outros eventos 

relacionados às lendas, ao folclore, conforme se vê a seguir: 

 

(15) Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito 
rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a 
mulher e esta lhe dissera poucas e boas (FAB-LR). 

 

 O não-uso do diz que pode falsear ou retardar a 

modificação na informação pragmática do ouvinte devido à 

interpretação incorreta da intenção comunicativa contida na 

informação pragmática do falante pelo ouvinte. Vê-se, em (15), 

que atitudes humanas são atribuídas a um animal. O próprio 

estado de coisas descrito na proposição é irreal, daí a 

necessidade de uma expressão lingüística que convalide o valor 

de verdade e atribua coerência ao enunciado. 

 Anderson (1986) denomina as expressões de 

evidencialidade nesses contextos de evidenciais reportativos de 

mito, de histórias.  
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1.1.2. Evidência a partir de inferência 

 

 
Independentemente das discussões que envolvem 

o estatuto modal das expressões que explicitam experiências 

inferenciais (Palmer, 1986; Bybee; Perkins; Pagliuca, 1994), e 

da falta de definição da inferência (De Haan, 1997a), há de se 

reconhecer que o ato de inferir é um dos exercícios cognitivos 

que geram conhecimento, que é inerente às relações 

epistemológicas, e,  por isso, está incluso entre as experiências 

evidenciais, e pode ser expresso lingüisticamente. 

A inferência pragmaticamente baseada, segundo 

Givón (1989), é abdutiva, relaciona-se à adequação, 

importância, relevância, similaridade ou esclarecimento 

contextual. Num raciocínio abdutivo o falante observa um 

determinado resultado no discurso, invoca uma lei (da 

linguagem) e infere que pode ser o mesmo caso. A abdução tem 

sido reconhecida como a base da percepção humana e o único 

tipo de raciocínio que pode fazer gerar novas idéias. Ou, em 

termos de Moeschler; Reboul (1994, p. 531): “a inferência é um 

processo pelo qual se chega  a uma ou mais conclusões a partir 

de premissas”.  

 Essas premissas, experiências evidenciais dos 

tipos [+-dir] ou [ind], podem estar no próprio discurso, na 

situação de interação ou em qualquer outro aspecto que 

integre o conhecimento de mundo do usuário da língua. 
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 Na ocorrência exemplificada em (9)27 observa-se 

que o enunciador, antes de dizer que a família da moça tem 

muito dinheiro, apresenta os fatores discursivos (textuais) que o 

levam a essa afirmação: ela freqüenta o Cassino da Urca, tem a 

aparência de simpática, prendada, culta, rica. A prática desse 

exercício inferencial é revelada a partir do uso do diz que, 

elemento que funciona como um indicador da origem inferencial 

do conhecimento asseverado. 

 Num primeiro momento, poderia haver o 

entendimento desse uso do diz que como um evidencial de 

boato, uma vez que aparentemente a situação descrita na 

proposição não apresenta sinais que possam servir de referência 

para exercícios inferenciais, mas, provavelmente, esse não é 

caso.  A explicitação dos fatores inferenciais antes da asserção 

qualificada pelo diz que direciona para uma leitura evidencial 

inferencial discursiva. Outro fator que ratifica a interpretação de 

evidencial inferencial é o uso, no mesmo enunciado, do parecer, 

um elemento que tem valor evidencial de caráter inferencial. Não 

é incoerente dizer que, como uma atividade cognitiva que parte 

de premissas, o processo inferencial, na verdade, tem uma 

dimensão maior e está implicado na maioria das experiências 

evidenciais.  

 

 

 

                                                 
27 
(9
) 

 
Geni: Pois é, no Cassino da Urca, olha que chique. Parece 
até que ela é uma jovem muito simpática, culta, 
prendada...E rica, é claro. Diz que  a família dela tem muito 
dinheiro. (OM – LD) 
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1.1.3. Evidência a partir de ouvir-dizer  

 

 
Tratamos como de ouvir-dizer o domínio das 

experiências evidenciais indiretas no qual aquele que assevera 

está física e cognitivamente mais distanciado, em diferentes 

graus, do processo que originou o conhecimento asseverado. O 

usuário da língua pode estar apenas veiculando um 

conhecimento que é do domínio cognitivo geral, pode estar 

divulgando uma informação sobre a qual não pode, não sabe ou 

não quer revelar a fonte (e aqui entra a noção de credibilidade 

da fonte), ou, no extremo do contínuo das experiências 

evidenciais indiretas, pode estar apenas exteriorizando uma 

possibilidade cognitiva, ou seja, um conhecimento que só existe 

nas divagações e nos pensamentos do próprio falante, não se 

originou de experiência sensorial (física), nem foi adquirido por 

inferência.  

Esse é o domínio evidencial no qual o diz que não-

predicativo é mais recorrente e no qual encontramos mais 

variação de uso: em contextos diferentes, detectamos três 

subtipos de expressão das experiências evidenciais de ouvir-

dizer, com diferentes funções: i) reforçar uma verdade geral pré-

existente;  ii) divulgar o que se ouviu de terceiro; e, iii) 

exteriorizar elucubrações do enunciador. 
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1.1.3.1. Reforço de verdade geral 

 

 
A priori, um conhecimento que é compartilhado 

por uma comunidade de fala é uma asserção realis, logo, não 

necessita ter sua origem explicitada gramaticalmente, pelos 

menos para o PB. Acontece que, em determinada situação de 

interação, pode ser útil ao processamento da comunicação 

explicitar que a informação veiculada é um conhecimento 

compartilhado, uma verdade universal. 

Um fator que pode contribuir para isso, é, 

justamente, a falta de uma origem determinada para aquele 

conhecimento, ou ainda, a necessidade de se deixar claro que 

aquele conhecimento é tido como certo pelo falante, certeza esta 

consagrada pelo domínio público, apesar de o falante não poder 

precisar a fonte primeira da informação.  

É essa função evidencial reforço de verdade geral 

que reconhecemos nos usos do diz que em (10) e (11)28, e em 

(16), a seguir:  

 

(16) O cabelo? Ora, cabelo cresce. Diz que cabelo raspado, 
quando cresce, vem até mais cacheado... (BP-LJ) 

 
 

                                                 
28 (10) 
  

Bastião: Diz que  pedacim do chifre cura quebrante. 
 Matheus: Do chifre direito. Do chifre esquerdo, cura espinhela 
caída (REB-LD) 

    (11)  Eurídice: Diz que  mulher tem alma de gato. Tem. (O-
LD) 
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Nessas ocorrências, há a asserção de um fato que é 

de conhecimento geral: pedacinho de chifre cura quebrante (10), 

mulher tem alma de gato (11), e cabelo raspado quando cresce 

vem até mais cacheado (16). 

A certeza e a confiabilidade do falante em relação 

à verdade da asserção são ratificadas pelo uso da expressão diz 

que,  indicadora de que há uma voz enunciativa coletiva que deu 

origem ao conhecimento asseverado. A expressão sinaliza que 

todos os falantes do PB, representantes do senso comum, 

compartilham as experiências que originaram os fatos 

enunciados, todos eles são virtuais agentes daquele dito.  

 No contrato comunicativo estabelecido entre os 

usuários da língua e na interpretação pragmática que ele 

explicita, esse compartilhar de conhecimento é acionado tanto 

pelo falante quanto pelo ouvinte. É o que se observa no contexto 

subseqüente ao enunciado introduzido pelo diz que em (10), 

transcrito na nota de rodapé (29). 

 O interlocutor não contesta a informação ou a sua 

origem. O falante não tem uma evidência específica para o 

evento ou o estado, que é de certa maneira, habitual. Ele apenas 

complementa a informação com um conhecimento que também 

é asseverado como uma verdade geral. 

 Ao reforçar a universalidade do conhecimento, 

falante e ouvinte mantêm uma certa proximidade com o fato 

enunciado: eles compartilham a potencial “propriedade” do dito.  

A verdade absoluta transcende ao tempo e, por isso, a relação 

entre o evento da fala e a ocorrência do fato enunciado é 

atemporal. 
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 Na função reforço de verdade geral, a origem do 

conhecimento asseverado é assumida e expressa como 

verdadeira e incontestável. Barnes (1984, p. 262) e De Haan 

(1997, p. 11) citam os assumidos entre os tipos evidenciais da 

língua tuyuca, um dos sistemas evidenciais mais completos que 

existem.      

 

 
1.1.3.2. De boato 

 
  

Uma informação que não tem origem definida 

geralmente é tomada como de pouca credibilidade, mesmo 

assim, dependendo das intenções pragmático-comunicativas do 

falante, é necessário que ela seja asseverada e que a 

indefinitude seja marcada. 

 A relação entre indefinição e necessidade 

comunicativa estabelece um conflito quando se consideram as 

máximas de qualidade, relacionadas à informatividade e à 

verdade dos conteúdos enunciados. Como ser informativo e 

verdadeiro asseverando uma informação da qual o enunciador 

não conhece a origem? Esse mesmo raciocínio se aplica às 

informações das quais não se pode ou não se quer dizer a fonte.  

 É justamente para resolver esse impasse que 

funcionam os elementos evidenciais, que, de maneira geral, são 

denominados evidenciais de boato: eles qualificam uma 

proposição quanto à origem incerta ou duvidosa da informação 

asseverada, ao mesmo tempo que funcionam como “redentores” 

do falante, que se descompromete quanto ao valor de verdade 
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do conteúdo asseverado. É o que se pode verificar em (12) e 

(13)29, e em (17), a seguir: 

 

(17) – E o Betico, Antero, tiveram notícias dele? 
– Diz que pegaram ele lá perto da Moeda. Mas, para mim,    
isso é boato....companheirão nós perdemos (...) (V-LR)    

 

 O falante utiliza-se do diz que para sinalizar a 

origem incerta da informação asseverada e ratifica essa 

incerteza dizendo  para mim, isso é boato. Outro efeito gerado 

por essa expressão de julgamento é explicitar a dúvida do 

falante quanto à veracidade da informação pegaram ele lá perto 

da Moeda, ao mesmo tempo que (des)compromete Antero 

quanto à verdade da insinuação sobre a possível morte de seu 

companheiro.  

 Barnes (1984) e De Haan (1997a) incluem esse 

tipo evidencial entre os citativos, mas entendemos que sua 

função não é de citar a fonte, e sim assinalar que há fonte, a 

qual não pode ou não deve ser citada, ou melhor, identificada. 

 O falante tem uma experiência menos direta 

quanto à origem do conhecimento: ele é o enunciador, o 

                                                 
29 
(12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) 

 
– Não quebra. Diz que  nem bala arrebenta isso aí. 
– E a mulher? 
– Levaram lá pra dentro. 
– Diz que lá dentro escutam a gente sim. 
– Ela ficou lá, ta lá agora? 
– Não sei, me contaram. 
– Diz que às vezes eles ligam a choradeira das mães para 
os presos ouvirem. 
– Diz que é. (CNT-LR). 
 Malu: Diz que morreu todo mundo. 
 Lula: A mulher, só. As duas crianças se salvaram. (IN-LD) 
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divulgador da informação e da não-definição de sua origem. O 

enunciador é o responsável pela instauração do boato, e faz isso 

a partir do uso do diz que.  Nesse processo de divulgação, está 

implícito um lapso temporal breve entre o fato asseverado e a 

situação de fala, e um distanciamento espacial do falante em 

relação ao fato descrito. 

 O diz que leva a asserção para o domínio irrealis, 

explicita um fato no campo das hipóteses. A justificação para 

esse fato pode estar na própria escala de evidencialidade, ou 

seja, no campo das hipóteses, da abdução há alguma evidência a 

favor da existência desse fato. 

 De todos os valores evidenciais não-predicativos 

do diz que encontrados no corpus, o tipo evidencial de ouvir-

dizer foi o mais recorrente.  

 

 
1.1.3.3. Especulação  

 

 
 Enquanto nos demais usos evidenciais há um 

indício de evidência, seja direta seja indireta, experimentada 

pelo falante, pelo ouvinte ou por um terceiro participante, no 

domínio das especulações a evidência é experimentada apenas 

pelo enunciador: o evento só existe na mente do falante. Ele cria 

e exterioriza aquela informação para fazer gerar um 

conhecimento ou uma situação que, de alguma maneira, lhe é 

útil discursivamente. Essa informação nasce de situações 

anteriores que não demonstram uma relação direta, imediata, 

com o conhecimento asseverado, que é fruto de especulação, da 

imaginação do enunciador. É o que se pode perceber em (18) e 
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(18, b), quando Estela indaga a Amorim se Jasão, que vinha 

chegando, ainda conhece pobre, e, em seguida, enuncia que há 

dois meninos procurando o pai na esquina, e é repreendida por  

Amorim:  

 
(18) 
 
(18,b) 

Estela: Inda conhece pobre? Que beleza…Diz que tem 
dois meninos procurando o pai ali na esquina. 
Amorim: Ce ta ficando louca, mulher? (GA-LD) 

 
 Ao especular sobre algo somente o falante tem o 

total domínio do efeito que quer causar na interpretação 

pragmática de seu interlocutor.  Pode-se perceber, no entanto, 

que não se trata somente de uma indicação da indefinição na 

origem da proposição, mas há uma pretensão de deixar em 

aberto um frame comunicativo que aponta para uma 

perspectiva, geralmente negativa, da pessoa ou do fato 

envolvido.  A evidencialidade do fato asseverado é indireta: 

depende totalmente da mente de quem assevera.  

 O evento de fala e o evento asseverado são 

simultâneos, e o falante, ainda que não queira demonstrar, 

revela proximidade com o fato asseverado. 

 Distinguimos esses tipos evidenciais para efeito de 

análise, o que não significa que o usuário da língua não possa ter 

a origem da informação a partir de diferentes experiências 

evidenciais e, assim, um mesmo enunciado possa ter mais de 

uma leitura evidencial, sem que o contexto possa excluir-lhe a 

ambigüidade.  É o que se pode verificar no trecho a seguir, em 

que o enunciador indicia que vai introduzir uma história, do 

passado remoto, mas, no desenvolvimento da narrativa, não se 

pode descartar a leitura de boato: 
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(19) Covão apareceu lá embaixo. Um amontoado de casebres 

de pau a pique rodeando uma cratera enorme. O rapaz 
explicou: 
– Isso em antes era um garimpo, quer dizer, há muito 
tempo. Diz que apareceu um mineiro acostumado de lidar 
com a garimpagem, viu que nesse rio tinha dessas pedras 
que andam juntas com diamante, diz que chama dente-de-
caboclo, pingo-d'água, lacre, sei lá, e vai e contrata muitos 
camaradas para desviar o rio desse cotovelo. Desviaram e 
ficou esse caldeirão que está aí, cheio de água suja. 
Tiveram que tirar a água com lata e demorou mais tempo 
que o tal homem pensava. 
Daí começou a falar comigo para os camaradas, porque o 
homem da venda do Anhumas não quis mais vender fiado 
para ele, porque decerto já andava com maus interesses. 
Para encurtar a história: quando a água estava no meio do 
caldeirão, a turma não quis trabalhar mais, o tal mineiro 
foi embora, dizendo que ia buscar recursos na terra dele, 
não sei onde. Daí o homem da venda do Anhumas 
forneceu mantimentos para a turma e disse: "Olha aqui 
pessoal, o mineiro abandonou o caldeirão, deixou vocês 
passando fome, agora isso aqui é de vocês e meu que vou 
fornecer recursos para vocês. Vamos continuar o serviço, 
que logo vem as chuvas e enchem de novo esse caldeirão.  
O que achar, fica para mim e para vocês." 
– Diz que foi a continha de acabar de esgotar a água, 
quase que não se podia entrar no caldeirão de tanto brilho 
que saía dele. 
– Diz que bem no meio tinha um diamante do tamanho de 
minha mão fechada. Pedra muito rolada, diz de primeira 
água, sei lá. 
Essa uma, a mais graúda, ficou para o dono da venda de 
Anhumas. 
O resto a turma catou para eles. 
– E o mineiro, não voltou?   (...)  
– E o mineiro? 
– Que mineiro? 
– Esse um, dos diamantes. 
– Ah, diz que ficou por aqui, sempre no garimpo, até 
morrer matado, causa que se engraçou com mulher de 
outro. Mas não achou mais nada que prestasse não. 
Aqueles uns foram trazidos de longe pelo rio, rolados para 
dentro do caldeirão durante muitos anos. O pessoal do 
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garimpo ficou desiludido. Começaram a fazer suas 
rocinhas, a comerciar... Hoje em dia ainda tem uns que 
faiscam. 
– E acham algum diamante? 
– Acham não, mas eles gostam de estar garimpando. (ID-
LR) 

 

Em (19), os fatos são asseverados ora como se 

tivessem acontecido num passado remoto, ora como se o espaço 

temporal entre o evento narrado e o evento de fala fosse 

mínimo, até mesmo inexistente: há inclusive o uso do presente.  

É o tipo de texto que desfaz a ambigüidade entre 

esses usos evidenciais: o diz que de mito introduz narrativas 

ocorridas num mundo fictício, do qual o enunciador não é e não 

pode ser agente participativo, nem mesmo indiretamente, 

enquanto o diz que de boato introduz relatos pessoais com 

informações das quais o enunciador teve conhecimento 

participando quase diretamente dos fatos. 

Essas “manobras” do enunciador, que inicia uma 

história na qual teve participação quase direta, como se fosse 

um fato do mundo fictício, de um passado remoto, podem ser 

um recurso para manter-se descomprometido em relação à 

origem dessas informações. 

 

 
1.2. O sentido básico do diz que não-predicativo 

 
 

 Os usos do diz que não-predicativo descritos em 

(1.1) satisfazem o critério (c) de De Haan (1996): o significado 

primário desse elemento nesses contextos é evidencial, ou seja, 

o diz que qualifica a proposição quanto ao valor de verdade da 
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origem da informação asseverada. Isso é ratificado pela 

dificuldade em se parafrasearem esses usos, e, pelo resultado 

não-satisfatório desse tipo de exercício, conforme se observa 

abaixo: 

 

(?)  (8a) 
 
 
      (9a) 
 
 
 
 
(?) (11a) 
 

Era uma vez (Num mundo fictício) era um rei, tinha 
uma filha por casar... 
 
Geni: Pois é, no Cassino da Urca, olha que chique. 
Parece até que ela é uma jovem muito simpática, 
culta, prendada...E rica, é claro. Parece (Pode-se 
perceber) que a família dela tem muito dinheiro.  
 
Eurídice: Todos dizem que mulher tem alma de gato. 

 

 
 Em (8a) o uso de era uma vez e num mundo 

fictício parafraseando o diz que evidencial de mito altera a 

estrutura sintagmática do enunciado original: na paráfrase, há a 

repetição de era.  Em (11a), a paráfrase com todos pode levar à 

pergunta todos quem?, e, mesmo que a resposta seja todas as 

pessoas desta comunidade de fala, de certo modo não se 

recupera a significação evidencial assumida, cujo traço mais 

proeminente é o subentendido da verdade universal.  Em (14a), 

o uso do impessoal leva ao entendimento de que a origem do 

conhecimento não é o falante, mas permite perceber a 

experiência cognitiva que o levou a proferir aquele enunciado. 

Essa percepção “desmascararia” o falante e faria recair sobre ele 

     (13a) 
 
 
(?) (14a) 
 

Malu: Corre um boato que morreu todo mundo. 
Lula: A mulher, só. As duas crianças se salvaram. 
 
Estela: Inda conhece pobre? Que beleza… Especula-
se que (Eu especulo) que tem dois meninos 
procurando o pai ali na esquina… 
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o “ônus da prova”. Esse também é o efeito de sentido gerado na 

paráfrase com a primeira pessoa. 

 Um aspecto responsável pela limitação da validade 

dessas paráfrases pode ser o fato de diz + que formarem uma 

unidade significativa (conforme atestado na seção 2.3.2, do 

capítulo seguinte), diferentemente das construções utilizadas nos 

exercícios de paráfrase.       

 Outro fator favorável ao reconhecimento da  

significação evidencial original do diz que é que, diferentemente 

de outros qualificadores no PB, o mesmo material lexical não se 

presta para um uso fora do domínio da evidencialidade. Dall’ 

Aglio-Hattnher et al. (no prelo) mostram que o parecer é um 

modalizador do tipo inferencial, um epistêmico objetivo, de nível 

2, que funciona também como um evidencial.  

Percebe-se que, mesmo com a utilização de 

construções lexicais indicadoras do tipo de experiência evidencial 

expressa pelo diz que, algumas dessas paráfrases estão longe de 

recuperar totalmente o valor semântico evidencial original dos 

usos nos contextos anteriormente descritos. Além de indiciar um 

significado evidencial original para tais elementos, isso revela a 

não-disponibilidade no sistema lingüístico de itens gramaticais 

para expressar esses valores semânticos. 

 Essa indisponibilidade fica evidente na tentativa de 

descrição das funções evidenciais e comunicativas dos vários 

usos do diz que detectados no corpus, quando se verificou um 

fenômeno de certo modo comum nesse domínio: a mesma 

estrutura formal vir a expressar várias funções evidenciais. 

Willett (1988, p. 58) observou que, em um grande número de 

línguas indígenas, utiliza-se um mesmo marcador para evidência 
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indireta, evidência geral, evidência reportada, evidência inferida 

etc. De Haan (1997) distingue dois conjuntos de línguas: um 

conjunto no qual as categorias evidenciais citativa e inferencial 

são expressas pelo mesmo morfema, e, outro no qual elas são 

expressas por duas formas diferentes. Dendale; Tasmowski 

(2001, p.345) dizem que as marcas evidenciais são específicas 

para uma língua particular, e, dentro dessa língua, podem ser 

monossêmicas, polissêmicas ou homonímicas.   

 Essa polissemia no interdomínio evidencial  

apresentada pelo diz que, provavelmente relacionada à falta de 

elementos no sistema para expressar essas experiências 

evidenciais, sugere um arranjo na configuração sistêmica a partir 

do desenvolvimento de itens que vão compor o subsistema 

evidencial gramaticalizado. 

 As propriedades que individualizam os tipos de diz 

que evidencial de experiência pessoal indireta, de experiência 

inferencial e de ouvir-dizer indiciam que os fatores relacionados 

ao desenvolvimento do sistema evidencial gramaticalizado no PB 

tem relação com o grau de experiência do falante com o 

conhecimento asseverado, ou seja, estão vinculados ao 

testemunho ou ao não-testemunho do fato descrito na 

proposição. Nos tipos evidenciais de mito, de boato e de 

especulação há também um componente dêitico, relacionado à 

ausência do falante do lugar da ação descrita.   

 Esses fatores, na verdade, revelam outra dimensão 

dos evidenciais, uma categoria que reflete o grau de 

envolvimento do falante com o conteúdo asseverado, ou seja, 

mostra quão comprometido ele está com a verdade da 

proposição. É interessante uma incursão nesse domínio, 
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focalizando a relação entre os tipos de texto, considerando-se o 

grau de informatividade, e as noções de foreground e 

background. 

 

 

1.3. Os usos evidenciais do diz que não-predicativo: 

correlação entre tipos de literatura e grau de 

informatividade 

 
 

Uma generalização interessante para a questão do 

relevo informativo está em Stutterheim (1993, p. 11), para 

quem "num frame que aloca os eventos reportados no mundo 

real – factual – qualquer mudança no valor modal entende-se 

uma como uma mudança na linha discursiva, e constitui um 

material background". 

O contínuo de grau de informatividade atribuído 

aos tipos de textos é a base para a composição das tabelas (I) e 

(II), que explicitam os resultados da análise quantitativa dos 

dados investigados.  

 
Tabela I - Usos de diz que vs. tipos de literatura   
USOS DE 
diz que 

LD LR LO LP LJ LT 
TOTAL 

Evidencial 
predicativo 

181 
19,2% 

265 
28,1
% 

48 
5% 

4 
0,4% 

373 
39,5
% 

71 
7,5
% 

942 
89,6
% 

Evidencial 
não-
predicativo 

23 
23,9% 

62 
64,5
% 

  10 
10,4
% 

1 
1,0
% 

96 
9,1% 

Outros30  4 6   3  13 

                                                 
30 Esses “outros” usos de diz que correspondem aos tipos descritos na seção 
4, capítulo IV (item lexical e operador ilocucionário).    
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30,7% 46,1
% 

23,0
% 

1,2% 

TOTAL 208 
19,7% 

333 
31,6
% 

48 
4,5
% 

4 
0,03
% 

386 
36,7
% 

72 
6,8
% 

1051 

 
 
 A tabela I mostra que, do total de ocorrências 

(1051), os usos de diz que com valor evidencial predicativo 

foram mais recorrentes (89,6%) e aconteceram em todos os 

tipos de texto, sendo que o maior percentual se deu nos textos 

de literatura jornalística (39,5%). Este fato certamente tem 

relação com a própria natureza desse gênero discursivo e com a 

sua função social: sob pena de ter a veracidade de suas 

informações questionada, enunciar a origem, a fonte, da 

informação veiculada é imprescindível nas matérias jornalísticas. 

Nesse tipo discursivo, espera-se que a veiculação de informações 

de origem não identificada, ou duvidosa, seja evitada, e, quando 

isso não é possível, geralmente, a experiência evidencial indireta 

deve ser expressa, lexical ou gramaticalmente. 

 Quanto ao diz que evidencial não-predicativo, seus 

usos correspondem a 9,1% do total de ocorrências. Esse número 

relativamente baixo de ocorrências pode estar correlacionado à 

modalidade lingüística escolhida para análise: as mudanças 

lingüísticas são mais perceptíveis em situações de uso da língua 

nas quais se empreenda menos controle, o que não é o caso da 

escrita. Ou ainda, o processo de mudança está em fase inicial, e 

de difusão: nos inquéritos de língua falada investigados, os usos 

evidenciais não-predicativos do diz que não ocorrem entre 

informantes do Rio de Janeiro e de Salvador, o que, no entanto, 

poderia acontecer, se ampliássemos os dados, ou se 
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trabalhássemos com uma amostra de fala coletada mais 

recentemente: a amostra NURC/BR data da década de 70. 

 A tabela II traz os números e valores percentuais 

de cada subtipo evidencial não-predicativo do diz que detectado 

nos diferentes tipos de literatura.  

 
Tabela II - Usos evidenciais não-predicativos vs. tipos de literatura 

USOS LD LR LO LP LJ LT 
TOTAL 

Reportativ
o  
de mito 

 3 
60% 

  2 
40% 

 5 
5,2% 

Assumido 8 
47,0% 

5 
29,4% 

  3 
17,6% 

1 
5,8% 

17 
17,7% 

Inferencia
l  

1 
100% 

     1 
1,04% 

De boato 13 
18,0% 

54 
75% 

  5 
6,9% 

 72 
75% 

Especulati
vo  

1 
100% 

     1 
1,04% 

TOTAL 23 
23,9
% 

62 
64,5
% 

  10 
10,4% 

1 
1,0
% 

96 
 

 

À primeira vista, nossa hipótese de que os tipos 

localizados mais à direita do contínuo seriam menos passíveis de 

usos de qualificadores evidenciais parece não corroborada, ou 

melhor, parece parcialmente corroborada, devido ao fato de 

ocorrerem, ainda que em percentuais baixos, na literatura 

técnica (1%) e na literatura jornalística (10,4%). Isso poderia 

ser justificado pelo caráter heterogêneo da literatura jornalística 

e pelo aspecto menos rigoroso dos textos de literatura técnica. 

 Na literatura jornalística, os usos evidenciais de 

mito e assumido aparecem para dar suporte às argumentações. 

Observe-se que ambos qualificam informações de estatuto 
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factual dentro do frame comunicativo em que estão alocados. Os 

usos evidenciais de boato aparecem em textos de narrativas 

pessoais, que não são o padrão do gênero jornalístico, 

essencialmente argumentativo-descritivo. 

No que respeita ao relevo informativo, o tipo 

discursivo básico dos textos jornalísticos é de baixa criação de 

segundo plano, daí o uso de evidenciais que atribuem 

factualidade (assumido e verdade geral). O uso do diz que 

evidencial de boato ocorreu a partir de mudanças no plano 

discursivo, em porções que fogem da linha discursiva principal.  

 A única ocorrência de diz que evidencial não-

predicativo verificada nos textos de literatura técnica é do tipo 

assumido, e acontece em um contexto muito específico (20):  

 
(20) O problema, então, è distinguir a explicativa da causa, 

quando a conjunção que as encabeça é, fonética e 
fonologicamente, a mesma: porque. (....) 
Como distingui-las? Não é simples. Mas esperamos que, 
ao término das reflexões que vamos desenvolver, isso 
fique, no mínimo, claro. Ou até fácil...não diz que “abasta 
a gente saber?” (SUC-LT)   
 

 
 Em (20) o enunciador toma uma verdade universal 

abasta a gente saber para reforçar a validade de suas 

observações, ou seja, como todo mundo diz que basta saber 

para fazer, há fortes chances de o investigador estar no rumo 

certo quanto à sua pretensão em distinguir entre as orações 

explicativas e as causais. O diz que assumido é usado na linha 

principal do episódio. Como uma verdade geral, esse uso não 

altera o valor irrealis do enunciado, mas reforça as possibilidades 

de ocorrência do fato possível. 
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 Neves (2000b) verificou que a literatura técnica 

apresenta alto percentual de verbos modais epistêmicos (ligados 

ao conhecimento). 

 Quanto aos demais tipos de textos, os dados 

corresponderam ao esperado: o diz-que evidencial não-

predicativo não ocorreu em textos de literatura oratória e de 

literatura de propaganda. São textos argumentativos, de alta 

criação de primeiro plano, que não permitem que se explicite o 

conhecimento expresso como de origem indireta: a dúvida sobre 

o valor de verdade do conhecimento, na argumentação, pode 

frustar o objetivo comunicativo desse tipo de texto, a mudança 

no comportamento do interlocutor.  

Os usos do diz que evidencial não-predicativo 

aconteceram principalmente nos textos de literatura romanesca  

(64,5% das 96 ocorrências) e em textos de literatura dramática  

(23,9%). 

Neves (2000b) reconhece que nos textos 

narrativos a correlação realis/foreground e irrealis/background é 

mais evidente do que em textos de conversação face a face, que 

os textos dramáticos tentam reproduzir. Nos textos de literatura 

romanesca ocorrem tanto os usos de diz que que constróem um 

frame de factualidade quanto os de hipótese. 

Outro aspecto interessante diz respeito à não-

ocorrência do diz que não-predicativo em textos de literatura 

oratória, o gênero mais formal entre os integrantes do Corpus 

principal. 

O que temos observado é que, para garantir a 

excelência comunicativa, o usuário da língua recorre a porções 

enunciativas que podem ocupar a linha principal ou a linha 
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secundária do enunciado, ainda que, aparentemente, isso vá 

alterar o estatuto modal e/ou informacional do tipo de discurso 

envolvido. Ele faz isso também para exprimir a origem do 

conhecimento expresso no conteúdo proposicional. 

 Descrito o estatuto semântico evidencial e o efeito 

comunicativo que os usos não-predicativos do diz que podem 

gerar, cabe verificar o seu estatuto sintático, a partir de testes 

nos quais se consideram os postulados da GF.  A hipótese é a de 

que, nesses contextos, a expressão diz que funciona como um 

operador, um elemento evidencial de estatuto gramatical, 

integrante do nível 3 das camadas constitutivas dos enunciados. 

 

 

1.4. Aspectos gramaticais e sintáticos que atestam a 

função gramatical evidencial do diz que  

 

 
Ao verificarmos o estatuto gramatical do diz que 

nos usos descritos no subitem anterior, e, dentro do que for 

sistematicamente viável, pretendemos conciliar os postulados da 

GF com os dos autores que reconhecem a evidencialidade como 

uma categoria gramatical independente da modalidade, e, 

principalmente, com os critérios evidenciais gramaticais e 

sintáticos expostos em De Haan (1996). 

A natureza epistêmica dos evidenciais e o 

reconhecimento da modalização como um dos processos básicos 

de constituição dos enunciados (Neves, 2000b), permitem que 

se vislumbre um relacionamento gramatical ostensivo entre 

esses dois domínios e entre eles e os demais processos 

envolvidos na produção da atividade lingüística.  
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Sobre a relação entre modalização e predicação, 

Neves (no prelo) conclui: 

 
"Se todo enunciado é explícita ou implicitamente 
modalizado (tal como é explícita ou implicitamente 
polarizado) e se a modalidade é apenas uma das 
categorias qualificacionais que afetam o estado de 
coisas, em todo enunciado haverá 
entrecruzamento da operação de modalização com 
qualificações como as de tempo, aspecto, 
polaridade e força ilocucionária. Desse modo, os 
operadores dessas diferentes qualificações se 
distribuirão nas diferentes camadas de constituição 
do enunciado (desde o predicado nuclear até o 
enunciado com estatuto de ato de fala), definindo 
diferentes âmbitos de incidência, com 
hierarquização de alcances e com conseqüente 
definição de resultados de sentido".  

 

Isso significa dizer que um elemento evidencial, 

integrante do nivel3 das camadas enunciativas, apresenta 

propriedades específicas que o identificam como membro dessa 

categoria funcional.   

Nesse nível, os elementos exercem a função 

interpessoal, integram o domínio dos fatos possíveis, da 

proposição, do dicto, e sua incidência extrapola os limites da 

sentença, aqui entendida como a representação de estados de 

coisas. Em outros termos, os processos inerentes à constituição 

sentencial atuantes nos níveis 1 e 2, que exercem a função 

representacional, não têm escopo sobre os elementos do nível 3.  

Os integrantes da camada epistemológica 

qualificam a verdade da proposição, não podem ser negados, 

questionados ou hipotetizados, e, estando fora da proposição, 

não são alcançados pelo tempo (Neves, 2000b). O critério (d) de 
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De Haan (1996) menciona a não-incidência da polaridade sobre 

os evidenciais.  

Em relação à hierarquia entre as camadas modais, 

sabe-se que as mais altas incidem sobre as de níveis mais 

baixos, e não vice-versa.  Como um qualificador de nível 3, o diz 

que tem em seu escopo integrantes de camadas inferiores e 

pode estar no escopo de qualificadores de seu nível. E quanto à 

hierarquia geral entre as camadas, sobre ele incidem apenas 

elementos da camada ilocucionária, modificadores do próprio ato 

de fala. É o que pretendemos mostrar. 

No que se relaciona aos critérios de De Haan 

(1996), cabe verificar: (a) se nos usos do diz que evidencial não-

predicativo esse item não integra a parte principal da cláusula; e 

(b) se esse elemento não apresenta marcas de, e não exige, 

concordância em relação ao sujeito falante.  

Para efeito de análise, tomaremos os usos de diz 

que descritos em (1.1) e verificaremos sua relação com 

polaridade, tempo, interrogação, hipotetização e relação 

hierárquica. Atentaremos também para a sua importância na 

cláusula e para a concordância com o falante.  

A constatação de que a diferença semântica entre 

esses usos de diz que relaciona-se ao grau de evidência, aliada 

ao fato de todos eles estarem em posição inicial no enunciado e 

fora da cláusula, é um indício de que eles têm o mesmo estatuto 

sintático. Para evitar repetições pouco produtivas, procederemos 

a uma análise individualizada desses tipos evidenciais, e, caso o 

seu comportamento  seja uniforme em relação a cada um dos 

aspectos investigados, elegeremos um único uso para explicitar 

o resultado final. 
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1.4.1. A polaridade  

 
 

Para Halliday (1985) e para Dik (1989, p. 205), as 

distinções de polaridade podem ser consideradas como extremos 

lógicos da modalidade epistêmica, pois assinalam a certeza do 

falante sobre a atualidade ou a não-atualidade do EC. O limite de 

incidência da polaridade é a predicação. Os operadores de 

polaridade integram o nível 2 do modelo das camadas.  

É o que se verifica em (21) e (21a): 
 
 

(21) 
 
 
 
*(21a) 

Sezão das bravas, mais pior que qualquer outra, diz que 
derruba o sujeito quarenta dias de cada vez (...). (ID-
LR) 
 
Sezão das bravas, mais pior que qualquer outra, não diz 
que  derruba o sujeito quarenta dias de cada vez (...) 
 

 
  
 Por estar fora do significado proposicional, o diz 

que  incide sobre a proposição expressando a atitude do falante 

quanto à origem do conhecimento geral nela asseverado, logo, 

não pode estar no escopo da negação, um operador 

hierarquicamente inferior. Em (21a), o uso do operador negativo 

não alterou a função evidencial do diz que, a alteração se deu no 

nível ilocucionário: o não está funcionando como um instrumento 

de conversão da força ilocucionária declarativa para interrogativa 

geral, e não como um operador de polaridade negativa 

propriamente. 
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Em (22) pode-se observar a incidência do evidencial 

sobre a predicação negativa  não adianta rezar para bicheira:  

 
(22) Quer dizer, nunca vi padre fazendo reza de bicheira, diz 

que não adianta. (SAR-LR) 
 

 
 Encontramos uma ocorrência em que o evidencial 

de mito está aparentemente no escopo de um operador de 

negação (23):  

 

(23) Mas esperamos que, ao término das reflexões que vamos 
desenvolver, isso fique, no mínimo, claro. Ou até 
fácil...não diz que   “abasta a gente saber”? (SUC-LT) 
 

 

Acontece que, nesse contexto, o não é praticamente vazio de 

significação negativa e tem a mesma função do operador 

negativo em (20a). Outro efeito da conjugação do operador 

negativo com o operador de irrealis é um abrandamento da 

verdade geral abasta a gente saber. Givón (1989, p. 167) sugere 

que esse valor diferenciado da negação acompanha a dimensão 

psicológica de certeza subjetiva.  

Esse fenômeno de atenuação a partir de um 

aparente desvio da regra que dita o limite da oração como o 

limite do alcance da negação acontece também com verbos não-

factivos e não implicativos, que também integram o nível 3, 

como achar, supor (Neves, no prelo): a mudança de posição de 

um operador negativo do predicado encaixado para a predicação 

matriz não altera o sentido da frase.  A negação transferida, um 

recurso direcionador pragmático, é o mecanismo estratégico do 
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usuário da língua para atenuar a carga assertiva do conteúdo 

proposicional. 

 

 
1.4.2. A temporalidade  

 
 

O valor modal especifica o estatuto de validade da 

referência a pessoa ou objeto, e a predicados que são 

especificados pelas referências de tempo e de espaço 

(Stutterheim, 1993) na predicação, ou seja, o seu alcance é o 

centro referencial que designa um EC. 

Uma proposição, é um fato possível, uma entidade 

de terceira ordem (Dik, 1989, p. 248), cuja manifestação no 

enunciado diz respeito à verdade ou à falsidade da ocorrência de 

algum EC em algum mundo no universo discursivo das relações 

interpessoais. 

Independe da temporalidade do EC designado na 

predicação a especificação da origem do conhecimento 

asseverado na proposição, especificação que é simultânea ao 

dito, e é atemporal.  Em (24), (25) e (26) 

 

(24) 
 
 
 
(25) 
 
 
(26) 

 

 

Mas ele vai vivendo no seu bem-bom. Já não tem onde 
botar dinheiro. Diz que esconde até no oco do santo. (SE-
LR) 
 
Diz que o bafo do bicho era tanto e a goela se via lá 
dentro que era um nojo completo. (SAR-LR) 
 
– Mas tão roubando a venda e diz-que  vão agarrar as 
mulher a pulso e passar a geral em nós, uma por uma. 
(TG-LR). 
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o diz que não tem o seu valor evidencial de boato alterado pelo 

tempo de ocorrência do EC descrito na predicação, e, nesse uso 

não há um valor de temporalidade, mesmo que a expressão 

formal seja a mesma do valor descritivo de diz que (terceira 

pessoa, tempo presente, modo indicativo). 

No uso evidencial de mito, haveria a possibilidade 

de se pensar na violação dessa atemporalidade, o que não é o 

caso. A distância temporal ali expressa é metafórica e é 

interessante para a construção do frame que localiza o fato 

narrado em um mundo fictício.  

 
 

1.4.3.  A interrogação e a hipotetização  

 

 
Os elementos epistemológicos dizem respeito à 

própria atitude do falante, ou seja, ao seu comprometimento 

com a verdade do conteúdo expresso na proposição, e atuam no 

nível dos fatos possíveis. Isso implica a não possibilidade de 

questionamento (como o falante pode questionar a sua própria 

atitude?) e a não hipotetização (como incidir irrealis sobre 

irrealis?). 

Em (22a) a interrogação integra o conjunto que vai 

permitir a negação transferida, não tendo como objetivo primário 

gerar o questionamento em si.  A impossibilidade de se  

hipotetizar o diz que  é atestada  pela  agramaticalidade de 

(24a): 

    
(22a) 
 
 
 

Mas esperamos que, ao término das reflexões que 
vamos desenvolver, isso fique, no mínimo, claro. Ou  
até fácil...não diz que   “abasta a gente saber”?  
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*(24a) Se diz que o bafo do bicho era tanto e a goela se via lá 
dentro que era um nojo completo. 
 

 
 

1.4.4. A relação hierárquica  

 

 
A localização do diz que em uma camada 

hierarquicamente superior àquelas nas quais também estão 

localizados certos tipos modais é atestada pela incidência do uso 

evidencial assumido sobre o modalizador deôntico (permissão) 

poder:  

 
(27) E: Sabe como é. Pedro ainda está ganhando menos... 

C: Menos que o salário? 
E: Não sei como é que pode fazer isso. Diz que não 

pode...Mas fazem...Está aqui a água. (PED-LD)  
 

 
 Independentemente da posição ocupada pelo diz 

que na estrutura clausal em relação ao modalizador deôntico 

(poder), a significação evidencial é privilegiada, considerando-se 

a localização das qualificações evidenciais na camada 

epistemológica, (nível 3), incidente sobre a modalidade objetiva 

(nível 2).  Mudando-se para uma posição não-inicial na cláusula, 

o diz que funciona como um parentético evidencial que, incidindo 

sobre o pode, vai explicitar que a permissão ou não permissão 

do ato expresso na proposição é de conhecimento geral:   

 
(27a) E: Não sei como é que pode fazer isso. Não pode,  diz 

que...Mas fazem...Está aqui a água.  
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 Quanto à relação com outros qualificadores de 

nível 3, não se pode fazer generalizações: o diz que não co-

ocorre indistintamente com esses elementos. É o que se pode 

verificar nas paráfrases de (28), inspiradas em Neves (2000b):  

 
(28) 
 
 
(28a) 
 
 
 
 
(28b) 
 
 
 
 
*(28c) 
 
 
 
*(28d)  

Diz que a pobre enlouqueceu de repente e se enforcou.  
(GCC-LD) 
 
Segundo me disseram, diz que a pobre enlouqueceu de 
repente e se enforcou. 
(Evidencial reportativo) 
 
 
Infelizmente, diz que a pobre enlouqueceu de repente e 
se enforcou. 
(Modal subjetivo atitudinal) 
 
 
Parece que diz que a pobre enlouqueceu de repente e se 
enforcou. 
(Evidencial inferencial) 
 
Em minha opinião, diz que a pobre enlouqueceu de 
repente e se enforcou. 
(Modal subjetivo atitudinal) 
 

 
Uma explicação para a agramaticalidade de (28c) é 

que parece que tem natureza cognitiva diferente da natureza 

evidencial do diz que.  A inferência é  uma  experiência  

evidencial [-dir] e a evidência de boato é [ind]. Para  De Haan 

(1996), inferenciais são hierarquicamente superiores a citativos, 

domínio ao qual também pertencem os evidenciais de boato. Se 

o enunciado já tem a origem do conhecimento expresso por um 

evidencial de boato, não há por que explicitar lexicalmente a 

evidência inferencial. 
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O mesmo raciocínio pode ser estendido a em 

minha opinião: no uso evidencial de boato o falante já firmou 

seu (des)comprometimento com a verdade da proposição ao 

indicar que a origem da informação é, no mínimo, desconhecida, 

o que exclui qualquer manifestação de  responsabilidade pessoal 

do falante. 

Em (28b), ao contrário, há um escopo mútuo entre 

o subjetivo atitudinal infelizmente e o diz que de boato. Uma vez 

que ambos integram a camada proposicional, pode-se dizer que 

não há hierarquia entre eles. O enunciado em (28b) é ambíguo: 

aceita a leitura de lamento em relação ao boato quanto ao fato 

de alguém ter enlouquecido e se enforcado, e a leitura de que há 

um boato sobre o fato lamentável de alguém ter enlouquecido e 

se enforcado.  A natureza do fato narrado também permite que o 

falante expresse a sua opinião sobre a verdade do conteúdo da 

proposição, e também manifeste a origem desse conhecimento.  

Quanto à relação hierárquica no plano 

ilocucionário, a proposição qualificada pelo diz que pode ter sua 

força ilocucionária afetada. Essa operação, do nível 4, no 

entanto, depende da natureza do operador, como se observa em 

(28e): 

 
*(28e) Eu afirmo: diz que a pobre enlouqueceu de repente e se 

enforcou. 
 
 

 Ao expressar a evidência de ouvir-dizer, o usuário 

da língua esquiva-se de um comprometimento com a verdade da 

proposição, e torna incoerente o uso de qualquer operador 

ilocucionário de força declarativa. O uso do diz que evidencial de 

boato é incompatível com uma afirmação. 
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 Operadores ilocucionários de outra natureza 

incidem sobre a proposição modalizada pelo diz que alterando a 

estrutura ilocucionária básica do ato de fala, mas sem alterar a 

indicação evidencial expressa por esse operador.  É o que se 

verifica em (21a)31: o diz que de boato está no escopo da 

partícula de negação que, naquele contexto, funciona como um 

conversor da força ilocucionária original: a ilocução declarativa 

básica é convertida em interrogativa geral, e disso decorre um 

reforço sobre o efeito de sentido básico pretendido.  

 

 
1.4.5.  A importância na cláusula  

 

 
O parâmetro de De Haan (1996) que reconhece o 

evidencial como um elemento de importância secundária na 

cláusula é compatível com a noção de background: se os 

evidenciais ancoram o enunciado atribuindo o estatuto de 

validade dos componentes significativos, ou seja, afetam o 

mundo do dizer, eles não estão na linha principal do evento 

descrito. 

Em outras palavras, o evidencial gramaticalizado 

não forma uma cláusula por si mesmo. Ele não é o predicado 

matriz de uma predicação encaixada, como no exemplo (532). 

                                                 
31  
(21a) Sezão das bravas, mais pior que qualquer outra, não diz que  derruba 

o sujeito quarenta dias de cada vez (...) 
 

 
32 (5) Tia Ursula diz que a água daqui faz bem ao cabelo (...) (PD 
- LD) 
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Uma leitura cuidadosa de (29) e (30) mostra, 

respectivamente, a diferença entre um elemento (verbo) de 

valor evidencial que tem importância principal na cláusula e um 

operador evidencial gramatical, que incide sobre a proposição, 

mas está fora dela: 

 

(29) 

 

 
(30) 

[[Algo me diz][ que elas (as teorias), no que diz respeito à 
aplicação no universo, chegam até a ter um componente 
de religião]]. (SC-LJ) 
 
Lula: [Diz que   ][o lugar é perigoso]. Que pode rolar 
outra pedra e fazer mais mortes. (IN-LD) 
 

 

  Outro indício desse papel não-principal do diz que 

está em (27a)33, onde se explicita a mobilidade sintagmática 

desse item, que pode, inclusive, funcionar como um parêntese  

evidencial.  

O parâmetro a seguir é intimamente vinculado ao 

anterior. Em (29) há ainda um agente do dito, não-referencial, 

indefinido e genérico, mas em (30), esse agente desaparece. Em 

outras palavras, o diz que introduz um conjunto referencial em 

aberto: qualquer usuário da língua pode ser um “potencial” 

referente para o que se enuncia.     

 
 
1.4.6. A concordância com o falante  

 
 

                                                 
33 (27a) E: Não sei como é que pode fazer isso. Não pode, diz que... Mas 
fazem...Está aqui a água. 
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Como não há um agente do dizer, não há por que 

falar em concordância com o falante, até mesmo porque ele faz 

questão de demonstrar o seu não-comprometimento, indicando 

que o conhecimento asseverado provém ora de fontes gerais, 

ora de fontes inacessíveis e inatingíveis (passado remoto), ora 

de fontes potenciais. Marcar lexicalmente o falante, ou qualquer 

outro como agente do dito altera todo o valor semântico do 

enunciado, que passa a ter um valor descritivo (evidenciais com 

função predicativa).   

Os usos evidenciais do diz que não dependem do 

falante e se mantêm morfologicamente inalterados, seja em 

diálogos, da Literatura Dramática (31), por exemplo, seja em 

textos narrativos, da Literatura Romanesca (32).  

 
(31) 
 
 
 
(32) 

Coronel Fuão: Esse é um doido inofensivo. Parece que era 
mesmo menino quando caiu do arraial do Conselheiro. 
Vigia Marcolino: Diz que andou com Lampião também, 
mais o Corisco...(FO-LD)  
O pobre do ceguinho diz que apareceu na porteira 
inchado, todo sangrando de topadas no arvoredo, e daí 
rolou uma praga brava no seu Sabianinho. (ID-LR) 

 
 

Hengeveld (1988, p. 239) diz que expressões 

impessoais podem ser usadas para expressar experiências  

evidenciais citativa e experiencial.   

Não se deve confundir esses usos evidenciais não- 

descritivos do diz que com o uso do verbo dizer na terceira 

pessoa do plural, indicativo, presente, (eles) dizem que, que 

preserva o valor semântico e a marca morfológica de pessoa, 

apesar de indicar a indeterminação do sujeito.  

Em suma, conforme se tem observado, os usos 

evidenciais do diz que passaram nos testes que atestam a sua 
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incursão entre os integrantes do domínio epistemológico, na 

concepção de Hengeveld (1988, 1989) e de Dik (1989); e, nos 

termos de De Haan (1996, 1997a), entre os evidenciais 

gramaticais, fato que leva ao reconhecimento desses elementos 

como operadores evidenciais, de nível 3, indicadores da 

manifestação do valor de verdade da proposição no que diz 

respeito à origem do conhecimento asseverado.  Em usos do tipo 

evidencial de boato, por exemplo, o diz que pode funcionar como 

um parentético: independentemente de sua posição na cláusula, 

ele expressa a origem indireta do conhecimento expresso.  

Um enunciado como (30), parte (a), por exemplo, 

tem a seguinte notação: 

 

DECL: [Diz que] [o lugar é perigoso]  
DECL (S) (A) (Evid Xi) (Pres ei: [O lugar é perigoso]) 
                                          eJ (lugar)zeroexp

34 (perigoso)referência   
 

O reconhecimento do diz que como um operador 

traz fortes indícios de que a evidencialidade no PB é uma 

categoria gramatical independente da modalidade, que, ao que 

tudo indica, está em processo de desenvolvimento.  

Outro indício dessa independência e desse  

processo de constituição do sistema evidencial no PB é que a 

interpretação evidencial não-predicativa do diz que não é 

ambígua em relação a uma interpretação modal epistêmica, por 

exemplo.  

Anderson (1986), Willet (1988), De Haan (1996, 

1997a, 1998), Dendale; Tasmowski (2001), Lazard (2001), entre 

                                                 
34 Zero experienciador: é o termo que na GF identifica  a entidade que 
experiencia um estado. Referência,  nesse contexto, identifica o segundo ou o 
terceiro termo de uma relação com referência ao qual a relação se mantém.  
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outros, argúem que o sistema evidencial nas línguas em geral 

pode ser constituído a partir de um processo de 

gramaticalização. 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 
A GRAMATICALIZAÇÃO 
 

 

1. Considerações gerais 
 

 

Dependendo, dentre outras coisas, da necessidade 

comunicativa, um sistema lingüístico que não disponha de um 

subsistema evidencial gramaticalizado pode vir a desenvolvê-lo 

no decorrer do tempo a partir de outros qualificadores, modais 

ou não-modais, de itens lexicais, ou de itens menos gramaticais 

pré-existentes, ou seja, a partir de um processo de 

gramaticalização (Willet, 1988, De Haan, 1997, 1997a, 1998, 

Dandale; Tasmowski, 2001, Lazard, 2001). É comum o 

desenvolvimento de evidenciais citativos a partir de verbos 

sensoriais, principalmente de verbos de dizer (Anderson 1986, 

De Haan, 1997).  

A gramaticalização representa o desenvolvimento 

de itens ou construções de significados mais abstratos 

(gramaticais ou mais gramaticais) a partir de significados mais 

concretos (lexicais ou menos gramaticais).   

Essa fluidez no sistema lingüístico, velhas formas 

desenvolvendo novas funções, é prevista e previsível pela Teoria 

Funcionalista da linguagem, que relaciona gramática e discurso e 

explica o comportamento sintático, semântico e pragmático dos 

itens levando em consideração a confluência de forças internas e 
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externas ao sistema. Nos termos de Hopper (1991, 1996), isso 

significa reconhecer que a gramática está sempre emergindo. Os 

próprios integrantes da EP já tinham isso em mente ao 

conceberem a língua como um sistema no qual são distinguidas 

funções básicas e funções secundárias.    

Dik (1989) reconhece a gramaticalização como um 

dos processos constitutivos das línguas que expressam o 

dinamismo lingüístico e a atuação de fatores de ordens 

pragmática e cognitiva na formação das expressões lingüísticas, 

os quais são acionados pela capacidade individual da linguagem, 

que compreende as capacidades lingüística, social, epistêmica, 

lógica e perceptual, as quais estão simultaneamente ativadas na 

situação comunicativa. 

Na gramaticalização três dessas capacidades são 

especialmente acionadas: i) A capacidade epistêmica, que se 

relaciona à manutenção de um conhecimento básico organizado, 

derivado das expressões lingüísticas, conhecimento que é 

arquivado de forma apropriada, recuperado e utilizado em uma 

interpretação ulterior às expressões lingüísticas; ii) A capacidade 

lógica, que permite a derivação de porções de conhecimento, a 

partir de um conhecimento pré-existente, por meio de regras de 

raciocínio monitoradas por princípios lógicos dedutivos e 

probabilísticos; e, por fim, c) A capacidade perceptual, que 

habilita o usuário da língua a perceber o desenvolvimento 

lingüístico, derivar conhecimentos a partir dessa percepção, e 

usar esses conhecimentos adquiridos tanto para produzir quanto 

para interpretar expressões lingüísticas.  

Conforme veremos neste capítulo, os mecanismos 

cognitivos atuantes na gramaticalização são ativados pelo 
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conhecimento de mundo que o falante possui e que o leva a 

interpretar um significado concreto em termos de um significado 

abstrato, quando determinada situação de fala exige a 

explicitação de um conceito para o qual a língua (ou o usuário) 

não dispõe de uma forma lingüística adequada. É esse mesmo 

conhecimento que leva o falante, por meio de um raciocínio 

abdutivo, a observar determinado resultado no discurso, invocar 

uma lei da linguagem e inferir que esse resultado pode ocorrer 

para determinada situação discursiva,  fazendo gerar novas 

funções lingüísticas. E, é claro, tudo isso deriva da capacidade 

humana de compreender e interpretar o mundo, a capacidade 

perceptual (Dik, 1989). 

A GF prevê a atuação da gramaticalização como 

um dos processos constitutivos das línguas. Dik (1989) 

reconhece estudos específicos sobre o desenvolvimento desse 

fenômeno lingüístico que é abordado à luz de um referencial 

teórico também identificado pelo termo gramaticalização.  Como 

temos frisado, uma das vantagens do modelo funcionalista é a 

sua capacidade de conciliação com outras perspectivas que 

também reconheçam a fluidez do sistema lingüístico  identificada 

no uso. 

Ao tratar da gramaticalização de modalizadores 

epistêmicos no inglês e da subjetividade, Traugott (1989, p. 35) 

e (1995, p. 32; 1997, p. 185), respectivamente, diz que os 

significados tendem a se tornar crescentemente situados nos 

estados subjetivos de crença ou atitude do falante em relação à 

proposição. A autora traçou o desenvolvimento semântico 

histórico de palavras do domínio proposicional para o domínio 

textual e, dali, para o domínio expressivo, domínios esses que 
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correspondem, respectivamente, às funções ideacional, textual e 

interpessoal propostas por Halliday (1985). Essa tendência é 

ratificada por Sweetser (1990), Bybee; Perkins; Pagliuca (1994) 

e Hopper (1996, p. 227), e é identificada no PB por Galvão 

(1999) e por Gonçalves (2000), em estudos que focalizam a 

mudança para o domínio modal epistêmico desenvolvidas pelos 

verbos plenos achar e parecer, respectivamente.  

 A evidencialidade é um domínio favorável ao 

desenvolvimento de processos de gramaticalização. É comum 

aos sistemas lingüísticos o recrutamento de formas 

originariamente lexicais, concretas, para codificarem relações 

gramaticais direcionadas à “ancoragem da enunciação, isto é, 

que dizem respeito ao falante, ao ouvinte, e ao momento da 

enunciação” (Neves, 2000b), relações mais abstratas, nas quais 

se podem incluir as qualificações sobre a origem do 

conhecimento asseverado na proposição (Willet, 1988, De Haan, 

1996, 1997, Lazard, 2001).  

Levando-se em consideração as funções 

evidenciais desempenhadas pelo diz que não-predicativo, e as 

demais propriedades desse item, explicitadas no capítulo III, as 

quais se diferenciam da função evidencial descritiva, predicativa, 

expressa pelo verbo pleno, item lexical, núcleo de predicado, 

pretendemos verificar a hipótese de que o sistema evidencial no 

PB desenvolve-se a partir de um processo de gramaticalização. 

De Haan, no conjunto de sua obra, defende a 

hipótese da gramaticalização como um dos principais fenômenos 

responsáveis pela constituição do sistema evidencial como uma 

categoria  gramatical independente da modalidade, mas esse 

estudioso não se tem preocupado em identificar e em descrever 
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os princípios gerais do processo ou a trajetória, o processo de 

gramaticalização em si. De igual modo, Lazard (2001) apenas 

explicita alguns casos de línguas que têm um sistema evidencial 

constituído a partir de gramaticalização. 

A teoria da gramaticalização, desenvolvida, entre outros, 

por Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), Traugott; Heine (1991), Hopper; 

Traugott (1993), Ramat; Hopper (1998) serve de base para este estudo, 

que cogita a hipótese de que o elemento fonte do processo é a 

construção (ele) diz que, composta pelo predicado dizer, terceira pessoa, 

singular, presente do indicativo, e pelo complementizador que.  

Tentaremos identificar as propriedades inerentes ao processo e os 

mecanismos cognitivos que o direcionam.  

Outros usos do diz que não integrantes do contínuo de 

evidencialidade, direcionados para o domínio lexical e para o domínio 

ilocucionário, embasam nosso questionamento sobre a validade de um 

dos “dogmas” da teoria da gramaticalização, a unidirecionalidade, e 

mostrarão o inter-relacionamento entre os vários processos de mudança 

que auxiliam na constituição das línguas.  

Nosso interesse em fazer um estudo da evidencialidade 

em consórcio com a teoria da gramaticalização reflete a fase atual35 dos 

estudos nesta perspectiva: há um amplo interesse em integrar os 

princípios da gramaticalização a trabalhos em lingüística descritiva e em 

lingüística histórica, bem como há uma vontade crescente de se 

                                                 
35 A fase pioneira ocorreu a partir de Meillet, com a gramaticalização sendo 
vista como um dos recursos da lingüística histórica relacionados às origens e 
às mudanças típicas de morfemas gramaticais que complementariam o amplo 
campo da etimologia. A noção básica era que a origem desses morfemas 
estava no léxico, a partir de um processo de “embranquecimento” e  
“generalização” de significados. 
Num período intermediário, iniciado na década de 80, os estudos sobre a 
gramaticalização envolveram um variado número de línguas e alguns 
fenômenos limites pareciam revelar casos de gramaticalização, mas não 
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demarcarem os limites desse processo de mudança lingüística, 

não raras vezes, confundido com discursivização e 

lexicalização36, outros processos constitutivos das línguas.  

Essa confusão tem fundamento: há uma intrínseca 

relação entre a maioria das propriedades desses fenômenos e os 

princípios que os regem. 

A dificuldade em se delimitar o alcance do 

fenômeno reflete a falta de consenso na sua própria definição. 

Duas tendências principais envolvem os estudos de 

gramaticalização. 

Na primeira tendência, inspirada em Meillet, dita 

lexical ou sentencialmente baseada, o processo é visto como um 

fenômeno específico, relacionado ao desenvolvimento de itens 

gramaticais e construções a partir de itens lexicais ou menos 

gramaticais. 

Na segunda tendência, de base discursiva, 

inspirada em Givón (1979), a gramaticalização é considerada um 

amplo fenômeno relacionado ao desenvolvimento de estruturas 

gramaticais em geral, cuja origem está não apenas em itens 

lexicais individuais, mas também em estratégias discursivamente 

baseadas a partir das quais as características individuais das 

palavras ou dos morfemas são subordinadas às funções 

pragmáticas do mecanismo discursivo como um todo (Cristofaro, 

1998). 

Apesar das justificativas teóricas para se argüir 

que estratégias discursivamente baseadas desenvolvem um 

                                                                                                                                      
apresentavam todos os requisitos para isso, fazendo que houvesse uma 
ampliação desregrada da noção de gramaticalização (Ramat; Hopper, 1998). 
36 Na penúltima seção deste capítulo, comentaremos outros usos de diz que 
relacionados ao processo de lexicalização e ao processo de conversão 
ilocucionária.  
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importante papel na gramaticalização (Givón, 1979; Traugott; 

Heine, 1991, e Hopper; Traugott, 1993), essa tendência 

encontra opositores, que questionam a própria definição de 

discurso (Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991, p. 238).  

Não bastassem as questões de delimitação do 

alcance e da natureza da gramaticalização, há ainda o 

questionamento do estatuto de teoria atribuído à perspectiva da 

gramaticalização. Campbell (2001), Janda (2001), Newmeyer 

(2001) e Norde (2001) questionam o valor explicativo da teoria 

da gramaticalização, e a aplicabilidade de seus postulados às 

mudanças lingüísticas em geral (mudanças fonéticas, lexicais, 

semânticas, ou reanálise). Questiona-se, portanto, a 

independência da gramaticalização em relação a outras teorias 

de mudança. O argumento principal para esses questionamentos 

relaciona-se ao fato de os fenômenos tradicionalmente 

relacionados à gramaticalização não serem exclusivos desse tipo 

de mudança e, por isso, podem ser descritos a partir de uma 

teoria maior, como o funcionalismo, e/ou, o gerativismo.  

Além de privilegiarem as mudanças diacrônicas, 

esses trabalhos, que, entre outros, integram o volume 23, de 

Language Sciences, trazem muitas críticas aos postulados da 

teoria da gramaticalização. A maioria das questões teórico-

descritivas discutidas ali foi revisitada em Ramat; Hopper 

(1998), obra que contribui para solidificar o reconhecimento da 

abordagem da gramaticalização como uma teoria especial que, 

sem negar princípios gerais de mudança, atenta para o 

desenvolvimento de usos com maior grau de gramaticalidade a 

partir dos elementos lingüísticos pré-existentes no sistema, tanto 

no plano sincrônico quanto no plano diacrônico.    
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Entendemos que uma proposta teórico-descritiva 

coerente é aquela que não privilegie o léxico ou o discurso em 

suas múltiplas perspectivas, mas que seja, de certo modo, 

conciliadora, que abrigue uma noção básica: de que na 

gramaticalização há a expressão de um domínio mais abstrato 

em termos de um domínio mais concreto –  “algum elemento 

lingüístico > algum elemento mais gramatical” (Janda, 2001, p. 

107) –, e, geralmente, a codificação de relações gramaticais 

fixas e autônomas baseadas em estratégias de dependência 

contextual (Cristofaro, 1998), ou ainda, em necessidades 

discursivas. 

Tal visão se traduz no reconhecimento da 

gramaticalização como o processo pelo qual itens e construções 

lexicais ou menos gramaticais vêm, em certos contextos 

lingüísticos, desempenhar uma função gramatical ou mais 

gramatical, e, uma vez gramaticalizados, podem vir a 

desenvolver novas funções gramaticais (Heine; Claudi; 

Hünnemeyer, 1991; Hopper; Traugott, 1993; Bybee; Perkins; 

Pagliuca, 1994; Ramat; Hopper, 1998). Os estudos da 

gramaticalização podem ser tanto de base diacrônica, quanto de 

base sincrônica. 

Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 44) afirmam 

que o processo de abstração que subjaz à gramaticalização é 

concernente à maneira como nós entendemos e 

conceitualizamos o mundo que nos cerca. Objetos que estão 

mais próximos são claramente mais estruturados e delimitados, 

são menos abstratos que os objetos que estão mais distantes – 

menos estruturados e delimitados. Em termos discursivos, 
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elementos referenciais são menos abstratos que aqueles que 

revelam baixo grau de referencialidade.   

A trajetória do concreto para o abstrato sustenta 

um dos principais dogmas da teoria da gramaticalização, a 

unidirecionalidade, cuja validade e  cuja delimitação têm sido 

alvo de inúmeros questionamentos. Devido, principalmente, à  

refuncionalização de velhas formas já gramaticalizadas, a 

unidirecionalidade é vista por duas óticas principais: como uma 

condição necessária para se identificar o processo de 

gramaticalização, ou como algo secundário para o processo e 

que pode ser, pelo menos parcialmente, afetado por mudanças 

locais, por idiossincrasias e por fatores sociolingüísticos (Ramat, 

1998). 

Para Campbell (2001), contra-exemplos à 

unidirecionalidade atestam que ela não pode ser considerada 

uma propriedade que define a gramaticalização e nem sempre 

pode ser empiricamente comprovada: o processo de 

gramaticalização é reversível.  As mudanças gramaticais tendem 

a ter uma certa direcionalidade e, essa tendência é explicada 

pela conjugação de efeitos de outros tipos de mudanças que 

operam nas línguas (fonológicas, semânticas e reanálise). Desse 

modo, “a unidirecionalidade não explica, nem é explicada pela 

gramaticalização” (op. cit. p. 140-141). 

Entendemos que o princípio da unidirecionalidade é 

um dos fatores responsáveis pela sustentação da 

gramaticalização como abordagem teórico-descritiva de um caso 

específico de mudança lingüística. Tratar a unidirecionalidade 

como um princípio secundário significa manchar o estatuto de 
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teoria solicitado para denominar o conjunto de postulados que 

regem os estudos nesse domínio.  

 O que não se deve perder de vista é que, sendo a 

língua um sistema de emergência constante, nada impede que 

um elemento já gramaticalizado, ou não, possa dar origem a 

mais de um cline de gramaticalização, ou seja, a mais de um 

percurso de mudança visto por uma perspectiva sincrônica, ou, 

até mesmo, possa desenvolver outros tipos de mudança 

lingüística. Deve-se considerar cada contínuo de mudança 

individualmente, e, em cada um deles, o percurso do concreto, 

ou menos concreto, para o abstrato, ou mais abstrato, identifica 

um processo irreversível. Uma mudança em outra direção 

semântica e gramatical, envolvendo os mesmos elementos 

lingüísticos, instancia uma nova situação lingüística, a qual pode 

configurar, inclusive, um caso de poligramaticalização. Hopper; 

Traugott (1993, p. 112) introduzem esse conceito ao observar 

que nem todas as mudanças acontecem em uma única escala, 

indicando que um mesmo item pode desenvolver diferentes 

funções gramaticais, em diferentes construções. Ramat; Hopper 

(1998), em especial, trazem vários estudos que levam a esse 

entendimento.  

A instauração do processo de gramaticalização traz 

conseqüências para a forma e para a função dos elementos. Ela 

promove alterações semânticas, morfológicas, sintáticas e 

fonético-fonológicas nos sistemas envolvidos, as quais são de tal 

modo inter-relacionadas que nem sempre é possível delimitar 

claramente suas fronteiras e/ou verificar uma hierarquia entre 

elas.   
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Hopper; Traugott (1993), Bybee; Perkins; Pagliuca 

(1994) e Ramat (1998) dizem que, além da unidirecionalidade, 

são assunções básicas, na teoria da gramaticalização, 

gradualidade, sobreposição, perda de conteúdo semântico, de 

propriedades categoriais e de substância fonético/fonológica.  

Outros dois aspectos importantes dizem respeito 

aos parâmetros aferidores do grau de gramaticalização dos itens 

e construções, representados, principalmente pelas propostas de 

Lehmann (1982) e de Hopper (1991), e aos mecanismos 

cognitivos que impulsionam o processo e que são, geralmente, 

de natureza metafórica e/ou metonímica. 

Os princípios de Lehmann  têm sido alvo de muitos 

questionamentos. As dimensões paradigmática e sintagmática às 

quais estão correlacionados peso, coesão e variabilidade têm-se 

revelado de aplicabilidade não-universal. Galvão (1999) e 

Gonçalves (2000) verificaram que esses parâmetros não são 

eficientes em análises que envolvem a gramaticalização de 

modalizadores no PB. Tabor; Traugott (1998) levantam dúvidas 

quanto à aplicação dos parâmetros sintagmáticos de maneira 

indistinta às análises diacrônica e sincrônica da gramaticalização, 

e sobre a sua própria validade.  Os parâmetros de Lehmann são 

relacionados a processos específicos de gramaticalização, 

envolvendo morfologização de itens lexicais em estágios 

avançados  (Hopper, 1996, p. 230), por isso só nos referiremos 

a eles se claramente houver a sua incidência nas alterações 

envolvidas na mudança que levou aos novos usos do diz que. 

Tentando suprir a lacuna deixada por Lehmann 

(1982), Hopper (1991) propõe que estratificação, divergência, 

especialização, persistência e decategorização podem auxiliar a 
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detectar o desenvolvimento de processos de gramaticalização 

nos primeiros estágios.  A aplicação desses princípios não é 

restrita à  gramaticalização: eles dizem respeito aos processos 

de mudança em geral (Cristofaro, 1998), mas essa generalidade 

não os torna menos úteis para a abordagem da gramaticalização, 

conforme se pode depreender a partir de Ramat; Hopper (1998). 

Quanto à metáfora e à metonímia, elas são 

reconhecidas como principais responsáveis pela mudança na qual 

um uso mais abstrato é originário de conceitos do mundo 

sociofísico, do mundo externo, ou seja, são responsáveis pelo 

processo que leva um significado concreto a ser estendido para 

significados do mundo mental, emocional ou psicológico (Heine; 

Claudi; Hünnemeyer, 1991; Hopper; Traugott, 1993; Hopper , 

1996; Ramat; Hopper, 1998). 

Segundo Sweetser (1990), o desenvolvimento de 

modalizadores geralmente se inicia por um uso polissêmico, que 

desencadeia um bleaching, uma espécie de espraiamento 

semântico, motivado por fatores de ordem cognitiva e de ordem 

pragmática, os quais ativam a assimetria forma-função presente 

na língua. A permanência dos traços semânticos originais se dá 

principalmente por abstração metafórica: traços conceitualmente 

mais proeminentes do item lexical, de conteúdo pleno, são 

estendidos e designam significados do domínio gramatical que 

traduzem uma relação conceptual abstrata. Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991) reconhecem a analogia e as relações 

icônicas como os fatores que impulsionam a metáfora. 

 Lakoff; Johnson (1980) identificam uma função 

referencial na metonímia: esta permite que se use uma entidade 
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em substituição a outra, e explicita mais especificamente 

aspectos do que está sendo referido. 

A metonímia estabelece conexões entre entidades 

co-ocorrentes em determinada estrutura conceptual, e, como a 

metáfora, atua estendendo conceitos.  Na gramaticalização, a 

metonímia remete a um tipo de inferência pragmática, uma 

“associação conceptual” fundamentada no mundo discursivo, 

licenciada por contigüidade, um tipo de permuta ocasionada pelo 

uso de uma expressão lingüística por outra, que, em 

determinado contexto, tem algum vínculo com o significado em 

questão. 

 A partir da teoria da gramaticalização, 

pretendemos identificar os principais processos e propriedades 

inerentes à mudança que originou os usos do diz que operador 

evidencial, e identificar os mecanismos cognitivos que a 

sustentam. Tudo isso sem perder de vista o princípio da 

unidirecionalidade. 

 

 

2. A gramaticalização do diz que: de predicado matriz a 

operador evidencial  

 

 

 A impossibilidade de limites rígidos para as 

propriedades da gramaticalização não impede um estudo 

sistematizado desse tipo de fenômeno. A partir do que postulam 

Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), Traugott; Heine (1991), 

Hopper; Traugott (1993), Hopper (1996), Ramat; Hopper 

(1998), promoveremos nossa investigação, considerando o 



Evidencialidade e gramaticalização no português do Brasil: 
Os usos da expressão diz que 

GALVÃO, V. C. C. (20001) 

185 

alcance das principais alterações envolvidas no processo no que 

diz respeito às regras de constituição das expressões lingüísticas, 

e, sempre que possível, verificando a instanciação da 

gramaticalização do diz que segundo os princípios de Hopper 

(1991). Para vislumbrarmos o processo em toda a sua amplitude 

e alcance, pretendemos reconhecer o percurso fonte>alvo que 

vai gerar o contínuo da mudança.  

 

 

2.1. A forma fonte37 

 

 
 É imprescindível para qualquer análise de 

gramaticalização identificar o item ou a construção origem do 

processo, exercício que apresenta certa dificuldade, 

principalmente em um estudo de base sincrônica como este. As 

pistas para essa identificação provêm de dois princípios básicos: 

 

i) Os itens fontes da gramaticalização 

geralmente representam experiências 

humanas elementares (Heine; Claudi; 

Hünnemeyer, 1991, p. 31), ou, nos termos de 

Sweetser (1990), experiências do domínio 

concreto, do mundo externo, sociofísico. 

 

                                                 
37 Forma fonte e forma alvo são termos usados na teoria da gramaticalização 
e identificam os elementos que estão nos extremos da cadeia de mudança. 
Isso não significa dizer que apenas a forma material esteja sendo 
considerada.  
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ii) Traços do item fonte tendem a permanecer no 

elemento gramaticalizado; é o que dita o 

princípio da persistência (Hopper, 1991).    

  

Intuitivamente, identificamos duas potenciais 

candidatas à forma fontedo processo que levou ao diz que 

operador evidencial, as construções dizem que e ele diz que. No 

entanto, considerando-se o aspecto concretude – ambas as 

construções representarem uma experiência humana 

fundamental (dizer envolve um processo mental e físico) –, ele 

diz que tem significação conceptual com traço mais concreto, 

tem todas as propriedades semânticas e sintáticas relativas ao 

predicado matriz, elemento lexical, verbo pleno, de elocução 

(Neves, 2000a, p. 47-48). O mesmo não pode ser dito de dizem 

que, em que não se pode identificar um agente do dito. Como o 

agente é um dos termos exigidos pela estrutura argumental dos 

verbos de elocução, dizem que configura uma das escalas 

polissêmicas da mudança em direção à expressão gramatical da 

evidencialidade, provavelmente, a escala imediatamente 

seguinte àquela da forma fonte. 

 O (ele) diz que introdutor de discurso indireto é 

um predicado que tem traços evidenciais citativos. Trata-se de 

um uso descritivo no qual se explicitam o agente do dito e a 

fonte da informação veiculada proveniente de uma experiência 

evidencial indireta. No enunciado destacado em (33) 

 

(33) (...) o deputado federal José Santana de Vasconcelos 
(PFL) prega uma grande aliança em torno do governador. 
Ele diz que o bom relacionamento entre o PFL, o PSDB e o 
PTB mineiros deve ser estendido ao plano federal. (EM-LJ) 
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DEL Ei: Xi:  

Pres ei: dizer [V] (3s)Ag 

 

a estrutura argumental do predicado matriz de elocução (ação 

elocutiva) dizer foi toda preenchida na proposição (Xi). 

Obedecendo-se ao princípio da seleção restritiva (Dik, 1989, p. 

176), há um primeiro argumento, agente do dito, referencial, 

com os traços semânticos [humano], [definido], [específico], 

(op. cit., p. 139ss) – ele (o deputado federal José Santana de 

Vasconcelos). Há, ainda, um segundo argumento oracional, 

cláusula complemento (idem, p. 96), que é o próprio conteúdo 

do que se diz, a especificação do EC (ei). 

 A constituição semântica individual dos demais 

componentes da construção matriz também favorece o 

reconhecimento de (ele) diz que como fonte do provável 

processo de mudança que originou o diz que operador evidencial 

em seus diversos usos, descritos no capítulo anterior: 

 
a) A terceira pessoa (ele), segundo Lyons (1977, 

p. 638), não está relacionada a nenhum papel 

participante positivo, é neutra com respeito 

aos participantes do ato de fala atualizado. 

Essa distância permanece nos traços de 

experiência [-dir] e [ind] expresso nos usos 

evidenciais gramaticais do diz que. 

 
b) Que é um complementizador universal e, 

segundo  Frajzyngier (1996, p. 103), tem 

entre suas funções duas muito especiais, uma 
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função modal de re e de dicto e uma função 

sintática de assinalar a relação funcional na 

combinação de cláusulas e marcar a fronteira 

entre elas. 

 
“Em relação aos verbos de dizer, a distinção de 
dicto e de re é equivalente à distinção entre 
percepção direta e percepção indireta de estados, 
de eventos etc. Em relação aos verbos cognitivos, 
a distinção corresponde ao conhecimento 
proveniente de experiência pessoal, e ao 
conhecimento proveniente de boato” (Frajzyngier, 
1996, p. 91) 

 
 

Esse mesmo autor identificou várias ocorrências de 

construções encaixadas com verbos de elocução 

gramaticalizadas em funções modais, nas línguas chadic.      

Identificado o item fonte do processo, procuramos 

reconhecer outros usos que poderiam integrar o contínuo que 

descreve o desenvolvimento dos usos evidenciais do diz que e 

que revelará o item alvo da trajetória de mudança.  

 

 

2.2. Em direção à evidencialidade gramaticalizada: o 

contínuo de mudança do diz que   

 
 
 Uma das características das cadeias de 

gramaticalização é a violação do princípio uma forma, um 

significado (Hopper; Traugott, 1993, p. 71; Turchetta, 1998, p. 

274). A partir dessa generalização e do que explicitamos em 

(2.1), acima, individualizamos todos os tipos de diz que 

(predicativos e não-predicativos) detectados no corpus.  
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Alocamos cada um desses usos em um contínuo, tomando como 

referência as propriedades básicas do item fonte em relação à 

indicação da origem do conhecimento asseverado (a fonte do 

dito, o agente), à função sintática, à experiência evidencial que 

ele descreve, e, conseqüentemente, à tipologia evidencial. O 

elemento alvo do processo compõe o extremo direito do 

contínuo,38 explicitado no quadro a seguir: 

 

Quadro V - Os usos evidenciais do diz que predicativo e do diz que 
não-predicativo 

USO AGENTE FUNÇÃO 
SINTÁTICA 

EXPERIÊNCIA 
EVIDENCIAL 

TIPO 
EVIDENCIA

L 
 
(i) Tia Ursula 
diz que a água 
daqui faz bem 
ao cabelo, (...) 
(PD – LD) 
 

 
[humano] 
[definido] 
[específico] 

 
Predicador 
matriz 

 
Conhecimento 
descrito e 
adquirido a 
partir de uma 
segunda pessoa 
identificada      
[-dir]. 
  

 
Citativo 

(ii) João Grilo: 
você vem com 
uma história 
dessas e depois 
se queixa 
porque o povo 
diz que você é 
sem confiança. 
(AC-LD). 
   

[humano] 
[definido] 
[genérico] 

 Evidência 
indireta, voz 
coletiva 
identificada. 
 

Citativo (1) 
 

(iii) E a Lei diz 
que lugar de 
preso é ali, no 
xadrez. (REB-
LD) 

[humanizado] 
[definido] 
[genérico] 

 Uso metafórico 
de (i). 
Experiência 
sensorial visual. 

Citativo 
(2) 

                                                 
38 Quando uma propriedade da ocorrência anterior se repetir na(s) 
ocorrência(s) seguinte(s), isso será representado no quadro explicativo pelo 
sombreamento do espaço a ela referente. 
Para melhor explicitação do contínuo, interrompemos a seqüência numérica 
dos exemplos no quadro V, à qual retornaremos oportunamente. 
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 (iv) (...), 
lavada e 
lustrosa, 
ninguém diz 
que é a mesma 
que vai ao 
Quixadá  
(BP-LJ) 
 

[humano] 
[indefinido] 
[genérico] 

 Conhecimento 
originado em  
suposição. 
Equivale a todo 
mundo diz, mas 
a voz coletiva 
(ii) é atenuada 
pelo operador  
negativo. 

Citativo  (3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro V - Os usos evidenciais do diz que predicativo e do diz que 

não-predicativo (continuação) 
(v) V: Calma, 
inspetor. Algo 
me diz que o 
Genival tem 
novidades para 
nós. (OM-LD) 
 

[-humanizado] 
[indefinido] 
[genérico] 

 Experiência do  
sensorial 
indireta (no 
processamento 
interno das 
funções 
cognitivas).  

Intuitivo 

 (vi) – E nós 
uns trouxas, 
votamos num 
destes que diz 
que seu 
coração sangra 
ao pensar nos 
descamisados 
(...). (BEM-LJ) 
 

[humano] 
[indefinido] 
[genérico] 
hipotetizado 
 
 
 
 
 
 
 

 Experiência 
pessoal  
indireta, 
conhecimento 
hipotetizado, 
possível de 
acontecer em 
um mundo 
qualquer. 
 

Reportativo 

(vii) Diz que 
era um rei, 
tinha uma filha 
por casar... 
(CNT-LR). 

Perda da 
capacidade de 
seleção 
restritiva (não 
seleciona 

Operador Π3 
  

Experiência 
indireta, 
passado remoto, 
mundo possível. 
 

Reportativo 
de mito.  
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 argumento) 
 

 

(viii) B: Diz 
que pedacim 
do chifre cura 
quebrante. 
M: Do chifre 
direito. Do 
chifre 
esquerdo, cura 
espinhela 
caída. (REB-
LD) 
 

  Verdade 
universal para a 
qual nenhuma 
experiência 
imediata e 
individual é 
manifesta.   

Assumido 
(reforça 
evidência 
prévia).   

 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro V - Os usos evidenciais do diz que predicativo e do diz que 

não-predicativo (conclusão) 
(ix) G: Pois é, 
no Cassino da 
Urca, olha que 
chique. Parece 
até que ela é 
uma jovem 
muito 
simpática, 
culta, 
prendada...E 
rica, é claro. 
Diz que a 
família dela 
tem muito 
dinheiro. (OM 
– LD) 

  Conhecimento 
inferido a partir 
do que se 
observa na 
realidade e no 
que se descreve 
na situação de 
interação, no 
texto. 
 
 
 
 

Inferencial 
Textual.  
 

 (x) – E a 
mulher? 
– Levaram lá 
pra dentro. 
– Diz que lá 
dentro 
escutam a 

  Conhecimento 
de origem 
incerta ou que, 
por algum 
motivo, não 
pode ser 
identificada. 

De boato 
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gente sim. (...) 
– Diz que às 
vezes eles 
ligam a 
choradeira das 
mães para os 
presos 
ouvirem. 
– Diz que é. 
(CNT-LR) 
 
(xi) E: Inda 
conhece 
pobre? Que 
beleza…Diz 
que tem dois 
meninos 
procurando o 
pai ali na 
esquina…(GA-
LD)  

  Conhecimento 
de origem 
inacessível, isto 
é, somente o 
falante tem 
acesso à 
experiência 
cognitiva que o 
levou à  emissão 
daquele 
enunciado. 
  

Especulativo 
 

 As propriedades apresentadas no quadro V 

indiciam que o contínuo de gramaticalização do diz que 

desenvolve-se gradual e unidirecionalmente tanto no aspecto 

conceitual – item lexical (predicado) > item gramatical (operador 

evidencial) – quanto no que diz respeito ao valor evidencial, e ao 

estatuto de validade dos enunciados que esse elemento introduz. 

Esse contínuo valida o que já era um pressuposto teórico 

funcional-cognitivista de que o percurso de gramaticalização 

desenvolve-se de um domínio mais concreto para um domínio 

mais abstrato. 

 Nas ocorrências de (i) a (iii), o conteúdo 

proposicional é apresentado como verdadeiro, tratando-se de 

uma asserção de fato, ou, nos termos de Givón (1989), uma 

pressuposição. De (iv) a (vi), há uma asserção real, indica-se a 

origem do conhecimento, mas há possibilidade de dúvida. De 
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(vii) a (xi), o conteúdo proposicional é uma asserção irreal, é 

asseverada como possível, provável ou incerta. 

 A interpretação das propriedades explicitadas no 

quadro anterior indica que a provável configuração do contínuo 

de gramaticalização do diz que no domínio evidencial é a 

seguinte:  

 

 

Citativo (i, ii, iii) > Intuitivo, Reportativo, Reportativo de 

mito > Assumido, Inferencial > De Boato, Especulativo  

 

 

 Oportunamente, no item destinado às alterações 

envolvidas na gramaticalização, retomaremos, mais 

amplamente, os processos que permitiram a configuração desse 

contínuo. Para este momento, interessa-nos reconhecer a forma 

alvo dessa trajetória, que, ao que tudo indica, é uma posição 

compartilhada pelos usos exemplificados em (x) e (xi), os tipos 

evidenciais de boato e especulativo, respectivamente. 

 Os atributos dos usos fonte, alvo e intermediários 

desse contínuo servirão de parâmetro para a explicitação de 

todos os fenômenos que dizem respeito às regras de 

constituição das expressões lingüísticas inerentes a essa 

trajetória de mudança. 

 

 
2.3. Reformulação das regras de construção das 

expressões lingüísticas: os processos e as 

propriedades da gramaticalização 
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Uma questão polêmica relaciona-se à existência de 

hierarquia entre os processos que são inerentes à 

gramaticalização. Traugott (1989) considera que processos 

semânticos dão início à gramaticalização, Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991, p. 26-27) dizem que a gramaticalização é 

motivada principalmente por fatores cognitivos, e seu início tem 

relação com processos morfossintáticos e fonéticos, e Hopper; 

Traugott (1993, p. 63-93) atribuem esse papel impulsionador à 

aliança de processos semânticos e de estratégias cognitivas, de 

natureza pragmática, envolvendo metonímia e metafóra. 

Bybee; Perkins; Pagliuca (1994) e Sweetser 

(1990), conforme  mencionado anteriormente, atestam que o 

desenvolvimento de significados modais se inicia com um estágio 

polissêmico: uma mesma estrutura formal tem diferentes 

significações em um mesmo domínio categorial. 

Os questionamentos provenientes desses 

posicionamentos são os seguintes: a) Há realmente uma 

hierarquia entre os processos; se há, até que ponto ela é 

constante; ou ainda: esses processos acontecem 

simultaneamente, sem que haja hierarquia entre eles? ou, b) Há 

um processo propulsor, e, na seqüência, outros processos 

acontecem simultaneamente? 

Nossos estudos sobre gramaticalização nos levam 

a acreditar que há um estágio inicial que é polissêmico, e, na 

trajetória de mudança, simultaneamente, acontecem outras 

alterações semânticas, morfossintáticas e fonológicas. 
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2.3.1. No plano semântico 

 

 

No percurso fonte > alvo, dois principais 
fenômenos  estão especialmente relacionados, bleaching e 
abstração (Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991, p. 39ss). 
Bleaching envolve a absorção de traços do significado 
original pela forma alvo, mas neste extremo do contínuo 
há um enfraquecimento, embranquecimento, 
descoramento das propriedades semânticas originais.  A 
abstração tem relação com generalização (redução das 
propriedades da forma fonte), isolamento (separação de 
uma propriedade especial do elemento fonte), e 
metaforização (extensão do conceito original). 
  A noção de bleaching tem recebido muitas críticas. 

Cristofaro (1998) diz que ele só ocorre nos últimos estágios de 

gramaticalização, quando o item se torna mero indicador de 

relações gramaticais; nos primeiros estágios seria mais 

apropriado falar em troca e em transferência de significado.  

  Entendemos que essa noção ajuda a explicar o 

processo semântico que levou ao uso do diz que operador 

evidencial. Os dados analisados indicam que a mudança se 

instaura a partir do descoramento dos atributos semânticos do 

primeiro argumento a cada subcamada: se não há um agente do 

dito, como reconhecer o seu valor de verdade? Transfere-se 

então um fato do mundo real para o mundo do discurso: se não 

há um agente, a própria ação elocutiva não é factual, está no 

mundo das possibilidades.  E é essa dessemantização que gera o 

contexto para a expressão evidencial. 

  A trajetória unidirecional da gramaticalização, 

explicitada no quadro anterior, revela que o paradigma 

evidencial representado pelos usos de diz que vai de um 

elemento conceitual pleno, um predicado matriz, a elementos 
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cujo conteúdo conceitual se esvaiu. Um operador evidencial, 

pertencente ao domínio das qualificações, expressa um conceito 

abstrato, cuja manifestação é dependente contextualmente. 

  O conceito “ação elocutiva” (um elemento do 

mundo real, de re), expresso pela forma fonte, gradativamente 

“descora-se”, “embranquece”, e daí deriva uma qualificação 

evidencial do conteúdo proposicional, expressa pelo qualificador 

da origem do conteúdo proposicional, da própria ação elocutiva 

(um elemento do mundo do discurso, de dicto). Um indício dessa 

dessemantização é a perda progressiva dos atributos do agente 

apresentada pelos usos do diz que, na medida em que 

conceptual e semanticamente se distanciam da forma fonte. 

 A escala polissêmica de (i) a (vi) apresenta 

subcamadas nas quais se pode perceber a generalização dos 

atributos do agente, fonte do dito, numa escala indivíduo > 

instituição > universo. Gradativamente, a possibilidade de 

individualização e identificação da origem do conhecimento 

asseverado se torna remota e culmina nos subtipos evidenciais 

expressos no canal de gramaticalização descrito a partir dos usos  

(vii) a (xi).   

  Traugott (1982, apud Tabor; Traugott, 1998), 

(1989) e Traugott; König (1991) dizem que a unidirecionalidade 

é inerente ao aumento da subjetividade: a mudança de 

significado determinada por gramaticalização sempre procede de 

um domínio objetivo e referencial para um domínio que envolve 

as atitudes e opiniões do falante. 

  Simultaneamente ao embranquecimento semântico 

há um espraiamento, uma espécie de irradiação de traços 
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semânticos proeminentes da forma forte, interessantes para 

compor conceitualmente o novo uso.  

  Para melhor explicitação da unidirecionalidade e da 

dessemantização ocorridas no contínuo de gramaticalização do 

diz que, recorremos à metáfora da espiral, muito solicitada nos 

primórdios dos estudos sobre gramaticalização para mostar o 

percurso gradual da mudança  (Gabelentz, 1891 e Meillet, 1901  

apud Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991, p. 22).  
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  Tanto no estágio polissêmico inicial quanto no 

estágio mais avançado, a trajetória de mudança é não-linear, 

acontece de maneira cíclica, ou seja, as mudanças semânticas 

não se repetem, são paralelas, aproximadas.  A cada ciclo, 

alguns traços da forma fonte são preservados e outros são 

neutralizados, e, nesse mapeamento, o uso subseqüente tem 

atributos que o aproximam do conceito expresso no uso anterior 

e atributos que o particularizam. 

  Tudo indica que esse processo envolvendo um 

elemento do domínio concreto, descritivo da ação elocutiva, que 

é associado a um significado do domínio abstrato, qualificador de 

relações gramaticais evidenciais, resulta da confluência de forças 

metafóricas e metonímicas.  

  No estágio polissêmico inicial, atribuem-se a 

agentes inanimados, exemplos (ii) e (iv) do quadro V, 

propriedades humanas. Nessa extensão, um conceito associado 

ao comportamento humano (dizer) é empregado para descrever 

ações não-humanas. Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 179) 

definem esse tipo de extensão metafórica como do tipo pessoa > 

objeto. Em outro ponto do contínuo, observa-se uma extensão 

metafórica do tipo tempo > atualidade  metafórica: os usos do 

tipo explicitado em (vii) tanto admitem uma leitura de distância 

temporal quanto de distância no domínio cognitivo evidencial. O 

distanciamento temporal funciona como um veículo para 

conceituar a distância expressa pelo operador evidencial. Nos 

usos seguintes, essa distância temporal é neutralizada e a 

significação predominante é de distância evidencial.  
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  Provavelmente, o mecanismo cognitivo que motiva a 

extensão metafórica pessoa > objeto no contínuo de 

gramaticalização do diz que é de  natureza  analógica (Hopper; 

Traugott, 1993, p. 57): uma atividade especificamente humana, 

domínio mais restrito, é generalizada para domínios mais amplos, 

dos seres inanimados (das instituições), das universalidades, 

desencadeando inovações no eixo paradigmático. 

  A extensão tempo > atualidade metafórica, tem, 

provavelmente, motivação icônica: a generalização do conceito 

expresso na construção ele diz que, que acontece no estágio inicial, 

faz que o usuário da língua acione o sistema de regras gramaticais 

que ele tem internalizado e reconheça nas partes dessa construção 

as partes do aspecto distância e o conceito evidencial que ele quer 

expressar. Num segundo estágio, os traços significativos básicos, 

dos elementos internos da forma fonte, são estendidos para 

codificar simultaneamente um passado remoto e a origem indireta 

do conhecimento asseverado, a evidencialidade indireta. 

  A motivação icônica tem relação com a noção de 

iconicidade desenvolvida em Haiman (1985). Para esse autor, as 

representações lingüísticas são exatamente o que parecem ser, e a 

língua não é somente um inventário de elementos básicos 

arbitrários; dela faz parte um sistema de regras gramaticais que 

combinam essas bases, com a finalidade de expressar elementos 

complexos. São certas combinações de regras que revelam o 

aspecto diagramático39 da percepção de mundo do usuário da 

língua.  

                                                 
39 Peirce (1932 apud Haiman 1985, 9), propõe a noção de iconicidade 
diagramática, na qual um diagrama é visto como um signo complexo que 
representa um conceito igualmente complexo, mas que mantém uma certa 
correspondência entre as partes de um diagrama e as partes do conceito que 



Evidencialidade e gramaticalização no português do Brasil: 
Os usos da expressão diz que 

GALVÃO, V. C. C. (20001) 

201 

  Considerando-se as postulações de Haiman 

(1885), podemos inferir que há motivação icônica para a atuação 

metafórica que desencadeou o uso evidencial de mito, expresso 

pelo diz que, por exemplo. 

  Se a terceira pessoa é a não-pessoa, (ele) diz que 

é um significado evidencial por excelência, e, se o que traz em si 

uma significação modal, do domínio das relações interpessoais, 

há correspondência entre a composição semântica individual dos 

componentes da forma fonte e a composição semântica do 

significado evidencial de mito, mais abstrato, qualificador da 

fonte indireta da informação asseverada.  Isso significa dizer que 

há motivação icônica para que a construção ele diz que empreste 

material formal e funcional para a gramaticalização de 

significados evidenciais no PB, ou seja, para que um conceito 

com mais traços de concretude seja mapeado em um conceito 

mais abstrato, do domínio gramatical.  

  Esse mapeamento, especialmente no estágio mais 

avançado do contínuo, parece ter um co-responsável. Há razões 

para considerarmos a metonímia como um dos fatores de 

extensão conceitual que, atuando no estágio polissêmico inicial 

do processo, deu origem aos tipos evidenciais, cujo primeiro uso 

na escala, é o diz que evidencial de mito. Neste tipo, em 

especial, entendemos que há atuação metafórica e  metonímica.  

  Taylor (1989) diz que a extensão metonímica se 

instancia na perspectivização de alguns dos componentes de 

determinada estrutura conceptual unitária. Elementos de um 

determinado conceito são intimamente associados a um conceito 

referente a outra entidade. 

                                                                                                                                      
ele representa. As partes de um diagrama podem ser ícones ou símbolos de 
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  Na atuação metonímica há uma certa relação 

icônica, por assim dizer, haja vista que os conceitos derivados 

por relações metonímicas não são arbitrários, provêm de ações 

de elaboração mental a partir de elementos que integram o 

conhecimento de mundo do usuário da língua.  São conceitos 

sistematizados que, segundo Traugott; König (1991, p. 219), 

remetem a um tipo de inferência pragmática, a “associação 

conceitual”, licenciada por contigüidade, que é fundamentada no 

mundo discursivo. A contigüidade resulta de uma espécie de 

“troca significativa”, que ocorre quando determinada  expressão 

é usada em determinado contexto, autorizada, de certa maneira, 

pelo próprio significado original da expressão lingüística.  

  A representação da ação elocutiva (o dito), 

generalizada  metaforicamente e estendida para expressar a 

distância temporal, caracteriza o uso evidencial de mito. Essa 

representação é conceitualmente associada à distância dêitica e 

à experiência cognitiva indireta que caracterizam a 

evidencialidade inferencial e os demais tipos evidenciais  que 

integram o contínuo de gramaticalização do diz que: a descrição 

do ato de dizer (o discurso indireto) é substituída pela fonte 

indireta do dito, que, nos usos do extremo direito do contínuo, 

tem a propriedade elocutiva esvaída, quase imperceptível. 

  A partir do uso evidencial inferencial, há indícios de 

que a mudança acontece exclusivamente por associação 

metonímica, devido à própria natureza do conhecimento 

asseverado: a mudança de significado por associação 

metonímica resulta de um raciocínio abdutivo (Hopper; Traugott, 

1993, p. 65), o mesmo processo cognitivo que originou o 

                                                                                                                                      
seus referentes. 
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conhecimento expresso na proposição (experiência inferencial) e 

que é codificado pelo diz que.  

  Esse caráter indexal (Hopper; Traugott, 1993, p. 

82), que aponta para relações no contexto, é uma das principais 

diferenças entre as transferências dos tipos metonímica e 

metafórica, haja vista que a transferência metafórica se dá por 

meio de similaridades de percepções sensoriais.     

  Essa relação metáfora/metonímia na 

gramaticalização é tratada por Heine; Claudi; Hünnemeyer 

(1991) a partir da noção de re-interpretação induzida pelo 

contexto, uma espécie de manipulação pragmática do discurso, 

que vincula a interpretação dos conceitos a fatores contextuais e 

cognitivos. 

  No componente metafórico há, em estágios 

diferentes, a transferência de um domínio conceitual mais 

concreto (do sentido fonte), para outro domínio, mais abstrato 

(do sentido alvo). No componente metonímico, há uma transição 

contínua entre estágios. A metonímia reflete um processo pelo 

qual um dado contexto solicita uma interpretação conceptual 

específica, que é concreta num primeiro estágio, que pode ser 

tanto concreta quanto abstrata num segundo estágio, e que é 

abstrata num terceiro estágio. 

  Isso implica uma complementaridade entre a 

metáfora e a metonímia no processo de gramaticalização. Os 

componentes metafóricos e metonímicos teriam um 

direcionamento comum, em termos de  A� A , B � B (Heine; 

Claudi; Hünnemeyer, p. 1991, p. 74).  Esta notação pode ser 

interpretada nos seguintes termos: na transição de uma 

entidade conceitual A para B, há um estágio intermediário (A, B), 
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quando as entidades de origem e as entidades subseqüentes 

coexistem no sistema lingüístico. Tais estágios são responsáveis 

por ambigüidades e variações nas línguas. 

  Neves (1997) explica a gramaticalização como 

uma extensão gradual de uso de uma entidade original em 

termos dessa  correlação metáfora/metonímia proposta por 

Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991):  

 
“Dois mecanismos estão aí envolvidos: 
transferência conceptual (que é metafórica e se 
relaciona com diferentes domínios cognitivos) e 
reinterpretação induzida pelo contexto (que é 
metonímica e resulta em conceitos 
interseccionados)” (Neves, 1997, p. 135). 

 

 O reconhecimento da co-atuação da metáfora e da 

metonímia no processo de gramaticalização não impede que se 

questione a preponderância de um desses mecanismos nas 

mudanças em direção ao domínio evidencial. Traugott; König 

(1991, p. 213) atribuem a responsabilidade maior à metonímia. 

Sweetser (1990), ao contrário, reconhece a metáfora como o 

principal mecanismo desencadeador das mudanças em direção 

aos significados que qualificam o grau de verdade do conteúdo 

proposicional, atuando como uma espécie de mapeamento 

reduzido de um significado básico, ou como a extensão de um 

sentido modal superordenado. 

No caso em questão, preferimos não pensar em 

preponderância, mas em pertinência contextual, pragmática e 

cognitiva: por analogia, a metáfora aciona o processo 

polissêmico inicial e causa alterações no eixo paradigmático; a 

partir disso, por  reanálise, a metonímia provoca alterações no 



Evidencialidade e gramaticalização no português do Brasil: 
Os usos da expressão diz que 

GALVÃO, V. C. C. (20001) 

205 

eixo sintagmático e faz gerar um novo significado gramatical do 

domínio evidencial.  

     O quadro (VI) traz aspectos gerais da atuação da 

metáfora e da metonímia no processo que originou os usos 

evidenciais gramaticalizados do diz que. 

 
QUADRO VI -  A atuação da metáfora e da metonímia na 

gramaticalização do diz que 
  
METÁFORA   ATUAÇÃO   

metonímia 

  ATUAÇÃO 

Representa 
membros de um 
domínio 
semântico em 
termos de outro. 

Entidades 
[inanimadas] são 
representadas 
como pessoas.  

Indicia, aponta 
significados que 
estão implícitos. 

Os integrantes 
da construção  
(ele) diz que têm 
em si os traços 
[ind], [ação 
elocutiva], e 
[evidencial]. 
 

Especifica uma 
significação mais 
complexa, em 
termos de outra 
não presente no 
contexto. 

Entidades de 
expressão de 
experiências 
elocutivas indiretas 
são especificadas 
como mecanismos 
de construção de 
mundo e de 
qualificação 
evidencial.  
 

Especifica um 
significado em 
termos de outro 
que está 
presente, ainda 
que de forma 
não explícita no 
contexto. 
 

Evidencialidade 
inerente a todo 
os usos do 
contínuo. 

Solução de 
problemas de 
representação. 

A língua não dispõe 
de entidades 
representativas 
desses conceitos  
evidenciais. 
 

Solução de 
problemas 
relacionados à 
expressão da 
atitude do 
falante 
 

O PB não dispõe 
de um sistema 
evidencial 
gramaticalizado.  

Opera por  
analogia. 

O traço [ind]  
permanece na 
expressão da 
distância temporal e 
da distância 
evidencial 
(evidencialidade 

Opera por meio 
da reanálise. 

Um conceito do 
mundo 
sociofísico 
desenvolve-se 
em um conceito 
do mundo 
mental, 
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indireta).  relacionado à 
ancoragem da 
enunciação, às 
atitudes do 
falante.  

 

  A reanálise na gramaticalização instancia 

alterações semânticas, morfossintáticas e fonológicas nas 

representações subjacentes, e gera mudança de regras.  Um dos 

principais efeitos da reanálise é a eliminação de fronteiras entre 

duas ou mais formas morfológicas no desenvolvimento de novas 

categorias gramaticais.  

 

  
2.3.2. No plano morfossintático 

 

 
Na gramaticalização, os processos semânticos 

como a  perda da complexidade significativa, do valor expressivo 

etc, repercutem nos demais níveis de constituição das 

expressões lingüísticas. Os usos evidencias indiretos (não-

descritivos) expressos pela construção diz que responderam 

positivamente aos testes que comprovam o seu estatuto 

semântico e sintático de operador  demonstrados no capítulo 

anterior. 

As restrições quanto à polaridade, temporalidade, 

interrogação, hipotetização e concordância e as questões de 

relação hierárquica e de grau de importância na cláusula ajudam 

a explicitar o quadro de decategorização, um princípio básico do 

desenvolvimento de novos usos mais abstratos, mais 

gramaticais. 
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Para Hopper (1991) as formas em processo de 

gramaticalização tendem a perder ou a neutralizar as marcas 

morfológicas, as propriedades e os aspectos sintáticos 

caracterizadores das categorias plenas, que exercem as funções 

de predicados e termos. Essas formas tendem a assumir 

atributos de categorias secundárias, mais gramaticalizadas, que 

exercem funções de operadores e satélites. 

Para Willet (1988), evidenciais gramaticalizados 

são formas reanalisadas e reduzidas de verbos.   

Na gramaticalização, da reanálise morfossintática 

decorrem outros fenômenos decategoriais como a vinculação, 

um fenômeno morfológico no qual duas ou mais unidades 

funcionais se unem para compor uma só unidade (Hopper; 

Traugott, 1993, p. 40). 

No diz que de significação evidencial gramatical, há 

uma vinculação entre o predicado matriz e o complementizador. Esse 

fenômeno implica outros três processos: a degeneração morfológica 

da marca de pessoa, a cristalização da forma fonte flexionada na 

terceira pessoa, singular, indicativo, presente, e a dependência 

morfológica entre a forma cristalizada e o complementizador: o que 

deixa de ser uma entidade autônoma.  

Os exemplos a seguir indiciam a reanálise que levou a 

construção fonte a constituir-se como unidade significativa. Textos de 

Literatura Romanesca, de autores diversos, trazem a expressão diz que 

na função de operador evidencial de boato, grafada como uma única 

palavra, como em (34), ou ainda, grafada com apóstrofo, como em 

(35)40: 

                                                 
40 Simon (1998) cita um exemplo semelhante a (34), ao investigar os 
recursos lingüísticos utilizados por Guimarães Rosa para a criação de 
neologismos na narrativa “Cara-de-bronze”. 
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(34) 
 
 
 
 
 
 
 

– O turco só quando chegou perto do homem reparou na 
sua grandeza e se espantou: 
– Homem, como o senhor é grande! (...) 
– Diz-que Deus fez eu no mesmo dia que fez o Brasil e 
nesse dia tinha levantado com mania de exagero, com o 
perdão da palavra. Tenho para mais de dezena de arrobas 
de peso e quase que braça e meia de comprimento. (ID – 
LR) 
 

(35) – O corpo de Inacinho ficou o tempo todo fechado no 
caixão, proibido de ninguém ver ele, mo'de o estrago... 
Seu Xisto do Engenho? Veio sim, vieram de volta o povo 
todo; cada um de embornal mojado, mas tudo milho 
carunchado, sem serventia... 
Seu Tonho Inácio parece que 'tá com muita esperança 
mas é um zunzum que chegou do Campanário: diz'que 
Seu Isé de Arimatéia foi visto de noite, já descendo o 
Caramujo, por uns cujos que velavam a criança defunda 
numa casa de tábua...(CH - LR)  

 

 

Mais que um indício da reanálise, da alteração de 

fronteiras, inerente ao desenvolvimento da nova função 

gramatical, a tentativa de reproduzir, na modalidade escrita, 

aspectos entoacionais, fonético-fonológicos e morfossintáticos, 

cuja verificação plena só é possível em situações de interação na 

modalidade falada, demonstra que o usuário da língua tem 

cognitivamente internalizado o princípio de que a língua é dotada 

de um dinamismo que a faz estar em constante transformação e 

que permite o recrutamento de formas pré-existentes no sistema 

lingüístico para codificar novos significados.  

Hopper; Traugott (1993, p. 170) afirmam que a 

decategorização leva à redução da finitude do verbo.  Entre as 

conseqüências da eliminação de fronteiras morfológicas, está a 
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perda das capacidades de restrição seletiva e de flexão, 

inerentes aos verbos plenos.  O diz que recategorizado como um 

evidencial não seleciona mais um primeiro argumento e não 

mais aceita as flexões de tempo, modo e pessoa.  

Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 212ss) 

apresentam a gramaticalização como um ciclo, noção que reflete 

bem o dinamismo lingüístico, no qual a reanálise atua como um 

processo de re-estruturação que leva à re-interpretação das 

funções morfológicas: um predicado matriz é reanalisado como 

uma partícula evidencial tornando-se membro da categoria 

gramatical dos operadores evidenciais. 

Thompson; Mulac (1991) observaram, no 

desenvolvimento de verbos de atitude proposicional em 

modalizadores epistêmicos parentéticos no inglês, um efeito da 

reanálise sobre todo o enunciado. De igual modo, observamos 

esse mesmo efeito em relação ao enunciado qualificado pelo diz 

que: o que era predicado encaixado torna-se predicado matriz, e 

o que antes era um predicado matriz funciona como operador 

evidencial, incide sobre toda a proposição encaixada.  

Esse aumento de escopo do diz que vem, de certa 

maneira, contrariar a hipótese de Lehmann (1982) de que a 

relação entre autonomia (liberdade de uso) e gramaticalização é 

inversamente proporcional: quanto mais gramaticalizado um 

item, menor seria sua autonomia, e menor o seu raio de 

incidência. Tabor; Traugott (1998) fazem um estudo, de base 

gerativista, que deixa essa hipótese cada vez mais distante.    

 Tabor; Traugott (1998) atestam que as mudanças 

de elementos do mundo (referenciais) para elementos do 

discurso (não-referencial) são naturalmente correlacionadas ao 
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aumento de escopo gramatical porque significados mais 

abstratos referem-se a uma ampla variedade de circunstâncias. 

 O princípio da especialização (Hopper, 1991) dita 

que os elementos em processo de gramaticalização tendem a ter 

sua freqüência de uso aumentada. Isso sugere uma ampliação 

da capacidade de escopo desses elementos, uma vez que o 

aumento do número de ocorrências de um item pode ocasionar 

maior diversidade de contextos sintagmáticos nos quais ele pode 

ser usado. 

A impossibilidade de material interveniente a diz e  

que (que tem relação com fixidez de ordem) e a sua capacidade 

de mobilidade na cadeia sintagmática (que tem relação com 

aumento de autonomia, de campo de incidência (de escopo)) são 

outros  aspectos morfossintáticos da gramaticalização da 

construção matriz diz que em uma unidade funcional. É o que 

observamos a partir de (36).  

 

(36) – Mas como é que o padre explica essas coisas todas que 
a Luzia faz? 
– Diz ele que há pessoas assim no mundo porque os 
demônios entram no corpo delas. 
– Diz que nas Escrituras Sagradas há muitos casos como 
esses e que Jesus Cristo expulsou o demônio do corpo de 
muita gente. 
Winter cuspinhou os pedaços de folha de laranjeira que 
tinha na boca. 
– Não acredite, dona. Não há tal coisa. (TS – LR) 
 

 

 Em um mesmo contexto comunicativo (36) 

ocorrem as formas fonte e alvo. No uso não gramaticalizado, 

com maior traço de concretude, há uma inversão na posição do 

pronome de 3a pessoa, sem que haja qualquer modificação no 
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estatuto sintático e semântico do item. O uso sem o pronome é 

ambíguo, pode receber interpretação de um predicado matriz em 

que o primeiro argumento, sujeito (o padre), não é expresso 

lexicalmente, ou pode ser interpretado como um operador 

evidencial de boato. Neste caso, é impossível a interveniência de 

qualquer material lingüístico entre os elementos. Se inserirmos o 

pronome pessoal entre diz e que, a única leitura aceita é a de 

predicado matriz. Essa ambigüidade também ajuda a mostrar a 

gradualidade inerente à gramaticalização.   

 Essa vinculação, de cujas motivações cognitivas se 

tratou linhas atrás, faz do diz que evidencial uma unidade 

funcional e, como tal, a ordem dos seus componentes tende a 

ser fixa: invertê-la significa alterar toda a constituição lingüística 

dessa expressão.  

A fixidez na ordem decorre da justaposição (ou 

vinculação) uma das propriedades dos itens em gramaticalização 

incipiente. À medida que o processo avança, dá-se a 

coalescência, que envolve cliticização e/ou afixação.  

 Em todas as ocorrências do uso mais gramatical do 

diz que encontradas no corpus, esse operador ocupa a posição 

inicial. Mas em situação de fala do dia-a-dia detectamos esse 

elemento em posição final, incidindo anaforicamente sobre a 

proposição. A inversão da posição do diz que evidencial em (36a) 

não altera a gramaticalidade e/ou o valor semântico do 

enunciado. 

 
(36a) – Nas Escrituras Sagradas há muitos casos como esses 

em que Jesus Cristo expulsou o demônio do corpo de 
muita gente, diz que. 
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Uma explicação simplificada de alguns desses 

processos anteriormente evidenciados é a seguinte:  

 
“Ao gramaticalizar-se, um item lexical perde 
substância semântica e fonética. Quando um item 
lexical “migra” para a gramática, ele passa a 
comportar-se como um morfema livre (no caso dos 
auxiliares), ou como morfema preso (no caso dos 
afixos derivados de um morfema livre)” (Castilho, 
1997, p. 29).  

 

Hopper; Traugott (1993, p. 201) dizem que verbos 

de atitude proposicional, em usos parentéticos evidenciais, 

qualificadores de uma asserção, possuem menor altura tonal do 

que esses mesmos verbos quando principais. 

Essas observações sobre o padrão entoacional dos 

evidenciais e sobre a reanálise morfossintática que gerou a 

constituição do diz que evidencial como uma unidade funcional 

nos direcionam para a investigação das prováveis mudanças 

fonético-fonológicas da forma fonte, as quais são relacionadas 

principalmente ao enfraquecimento vocálico e consonantal, à 

mudança na posição do acento, à altura, e à posição do tom, ou 

seja, à mudança na sílaba ao qual o tom é associado (Hopper; 

Traugott, 1993, p. 145). Tudo isso traz como conseqüência uma 

reorganização dos segmentos fonológicos, de modo que as 

fronteiras prosódicas são alteradas. 

A investigação de alterações fonético-fonológicas 

exige uma certa especialização do analista e, geralmente, elas 

deixam de ser analisadas em trabalhos de cunho descritivo como 

este. Porém, não se pode deixar de considerar que às evidências 

semânticas e morfossintáticas em favor da autonomia do diz que 

como operador evidencial, nas quais está implícita uma nova 
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constituição dos segmentos fonológicos, soma-se uma nova 

organização prosódica dos segmentos da expressão quando 

identificamos o novo uso. Mudanças na realização segmental e 

no contorno entoacional são intuitivamente percebidas, mas o 

desejo de uma investigação mais completa nos instigou a 

realizar a análise prosódica com o objetivo de identificar 

evidências fonológicas a favor de nossa hipótese.  

 

2.3.2. No plano fonológico 

 
 

A escolha dos dados e da metodologia foi uma 

questão básica para a sistematização desse nível de análise, haja 

vista precisarmos de dados que permitissem uma análise 

entoacional, possível somente em língua falada, e de um 

instrumental descritivo, já aplicado ao PB, que estivesse em 

comunhão com os postulados que vêm sustentando esta 

pesquisa. Dik (1989) traz o esboço de um estudo das formas e 

funções dos contornos prosódicos das sentenças, considerando-

os como a expressão de um grande número de propriedades de 

diferentes níveis da estrutura subjacente da cláusula. 

Dik (1989) segue as orientações da escola 

britânica, que tem Halliday (1970b)41 como um marco para as 

propostas de análise prosódica que consideram as funções 

pragmáticas da linguagem. 

Quanto ao objeto de análise, elegemos como 

corpus auxiliar dados de língua falada culta do projeto NURC/BR. 

                                                 
41 Halliday (1970b) é referência metodológica para Cagliari (1980, 1981, 
1996) e Tenani (1996), descrições que envolvem entonação e sintaxe, no 
português brasileiro. 
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A princípio, selecionamos um inquérito de cada tipo disponível no 

corpus – D2 (diálogo entre dois informantes), DID (entrevista 

com documentador), e EF (elocução formal) –, em amostras de 

fala das cinco capitais que integram o projeto principal. O diz que 

operador evidencial ocorreu apenas em dados de São Paulo 

(D2), Recife (D2 e DID) e Porto Alegre (D2 e DID), não 

ocorrendo em elocuções formais42. 

Feita essa triagem, entendemos que trabalhar 

apenas com os inquéritos do tipo D2 nos permitiria alcançar 

falantes de mais regiões do país e seria qualitativamente mais 

representativo do PB. Para uma investigação mais precisa, e 

evitando os riscos de variações idioletais, identificamos os 

contextos nos quais um mesmo falante fizesse uso das formas 

alvo e fonte, o que não ocorreu em dados de Porto Alegre. Ao 

final, foram submetidas à análise fonológica, ocorrências cujos 

informantes integram todos a mesma faixa etária – de 35 a 45 

anos –, sendo dois do sexo masculino (D2-62) e dois do sexo 

feminino (D2-279).  

As postulações de Dik (1989) apontam para um 

instrumental descritivo que abarca as principais propriedades 

entoacionais da língua. Esse instrumental é dotado de uma 

notação pictória de fácil escrita e leitura, e é um recurso 

metodológico sensível às variações decorrentes das pressões do 

uso da língua.  

Trata-se de um instrumental descritivo fonológico 

que permite a identificação das propriedades essenciais para a 

                                                 
42 A não-ocorrência do diz que operador evidencial em textos de elocução 
formal, tal como se deu em relação aos textos de literatura oratória, era de 
certo modo esperada. Textos com maior grau de formalidade exigem mais 
comprometimento do enunciador em relação ao conteúdo asseverado. 
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descrição prosódica dos diferentes usos de uma mesma cadeia 

sonora, principalmente no que diz respeito ao tom, ao acento e à 

entonação (op. cit, p. 379). 

 

 

Outra vantagem do modelo é favorecer uma 

interpretação de base auditiva, que permite ao investigador 

verificar as diferenças prosódicas promovidas pela intenção 

comunicativa falante/ouvinte. Diferenças nem sempre percebidas 

em uma análise fonética de base exclusivamente instrumental.  

As hipóteses que norteiam os procedimentos de 

análise são as seguintes: 

 

I. A reanálise semântica e morfossintática 

envolvida no desenvolvimento das 

construções que passam a representar uma 

única entidade significativa envolve a re-

estruturação das fronteiras fonológicas, 

principalmente a partir de um processo de 

amalgamação fonética (Hopper; Traugott, 

1993). 

 

II. O diz que evidencial tem um contorno 

entoacional e uma realização segmental 

diferentes, em relação ao diz que predicado 

matriz, lexical. Essas diferenças prosódicas 

podem ser interpretadas como evidências do 

papel gramatical da função evidencial.  
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Dik (1989, p. 398-9) arrola os principais passos 

para se proceder à estruturação da composicionalidade do 

contorno prosódico final de uma expressão lingüística a partir da 

informação contida na estrutura subjacente da cláusula, a saber: 

1) determinar as posições características dos acentos; 2) 

determinar os efeitos dos acentos determinantes de funções 

pragmáticas, mapeando-os na forma de movimentos 

ascendentes ou descendentes das posições acentuais; 3) 

determinar os movimentos que ocupam as fronteiras internas e 

externas das cláusulas, 4) determinar e mapear os movimentos 

de altura (pitch range); 5) mapear a expressão quanto aos níveis 

entoacionais; e, 6) inserir em linhas paralelas os movimentos 

acentuais e os movimentos de altura.  

A verificação de (I) e (II) segue esses passos e 

atenta para os elementos prosódicos explicitados abaixo: 

 

a) Entoação: as variações melódicas da fala 

relacionadas às funções gramaticais. 

b) Tessitura (T): a variação na altura da melodia 

da fala, que é percebida como alta (T+) ou 

baixa (T-) em relação à tessitura padrão (T), 

normal de cada falante. 

c) Velocidade da fala: que se relaciona à 

dinâmica da fala. A aceleração (V+) ou a 

desaceleração (V-), em relação ao padrão de 

fala normal (V) de cada falante, somada ao 

movimento de altura, delimitam fronteiras 

prosódicas ( ׀   .(׀
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d) Acento: que diz respeito à duração da sílaba 

nos enunciados. A localização da sílaba tônica 

saliente é fundamental para a caracterização 

de um grupo tonal e do tipo de informação 

gramatical associada ao enunciado a que a 

sílaba tônica pertence.  

e) Segmentos: que envolve a expressão da 

composição básica dos segmentos fonéticos.  

 

 A unidade de entoação no PB é o grupo tonal (GT), 

que também é uma unidade [básica] de ritmo43, representado 

por duas barras inclinadas (//). Cada GT é composto por um ou 

mais pés, a unidade rítmica compreendida entre duas barras 

inclinadas. Cada pé contém pelo menos uma sílaba forte, 

representada por um ponto (.), e um número relativo de sílabas 

não-acentuadas (fracas). Os pés que iniciarem um grupo tonal 

sem ter uma sílaba acentuada no início terão uma sílaba tônica 

silenciosa marcando o início do pé. A primeira sílaba tônica 

acentuada de um pé é a sílaba tônica saliente. 

 Um GT representa uma unidade informacional da 

intenção comunicativa do falante, e o modo de distribuição de 

GTs, a tonalidade, exerce um papel de muita importância na 

organização discursiva. Eles podem ser do tipo simples ou 

composto, caso tenham, respectivamente, uma sílaba saliente 

tônica ou duas, e, conseqüentemente, tenham uma ou duas 

mudanças notáveis do contorno melódico. As variações 

melódicas da fala podem ser simples, com um contorno 

descendente (D), ascendente (A) ou nivelado (N), ou complexas, 
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com movimentos combinados entre esses três tipos de contornos 

mencionados. 

 Há, pelo menos, cinco níveis na escala entoacional, 

que vai de um tom baixo a um tom alto e, entre estes, apresenta 

tons intermediários. Os níveis de altura melódica dos contornos 

tonais são: alto (a), meio-alto (ma), médio (m), meio-baixo 

(mb) e baixo (b). Pictoricamente, os níveis tonais são marcados 

com referência a barras verticais (ıı) e os contornos melódicos 

são representados entre barras paralelas, a chamada pauta 

entoacional. A característica melódica do tom concentra-se na 

sílaba tônica saliente, mas, como unidades entoacionais, os tons 

são os contornos melódicos dos GTs. 

 Dik (1989, p. 396-7) relaciona a funcionalidade 

prosódica a operadores ilocucionários, a efeitos pragmáticos e a 

expressões de valor emocional, o que é relevante para a 

distinção funcional que se pretende mostrar mais adiante e para 

a articulação entre os vários fenômenos prosódicos que 

pretendemos estabelecer em nossa análise. 

Outro elemento prosódico relacionado à variação 

de altura é a tessitura. A tessitura é um mecanismo de ação 

coesiva usado para atribuir valores relativos a partes ou 

unidades de informação que desempenham uma função sintática 

semelhante à das conjunções, isto é, que estabelecem vínculos 

oracionais. Uma variação na tessitura somente ocorre no início 

de um grupo tonal, ou seja, só há alteração da tessitura nas 

fronteiras da estrutura entoacional. Para Dik (1989, p. 395), isso 

significa dizer que o contorno prosódico sempre coincide com a 

cláusula.  

                                                                                                                                      
43 A noção de ritmo baseia-se na repetição de determinados tipos de sílaba. A 
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 Em suma, quando se muda a entoação de um 

enunciado, muda-se seu valor funcional, podendo haver também 

uma mudança na tessitura. E, na aplicação desses postulados, 

espera-se que os usos do diz que com maior traço de concretude 

e mais abstratos possam ser diferenciados também por sua 

configuração entoacional. 

 Nos enunciados a seguir, os grupos tonais em 

itálico exemplificam os contextos que servem de base para esta 

análise, dos quais também apresentamos as realizações da 

tessitura e da velocidade de fala.  

 

 

 
(37) 

 

 

 

 

 
(38) 

 
 
 
 
(39) 
 
 
 
 
(40) 

                                                 
L2... //   pelo   que   eu converso  com   a nossa colega      
   T+V-________________T+V- 
//  ela  diz  que  é  melhor   // dá mais trabalho. .. 
(NURC/SP, D2-62, M) 
 
 
 
                T-V+_________T-V+ 
L2... // éh // diz que agora //...estão partindo ... 
(NURC/SP, D2-62, M) 
 
 
 
         T-V+_____________T-V+             
L2... // diz que o indivíduo // ele::.. paga trinta anos 
(NURC/SP, D2-62,M) 
 
 
                  T-V+_______________T-V+ 
L2 .. //então// diz que o americano // não liga para isso  
(NURC/SP, D2-62, M) 
 

                                                                                                                                      
marcação do ritmo é fortemente vinculada à acentuação. 
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 A transcrição segmental e a análise entoacional 

dos GTs em itálico, objeto central desta análise, resultam em:  

 

 

 

(37a) 

 

       

a 
ma 
m   .      .          
mb                           .      . 
b                                                D 

             � � �  d i :s    k i �  m e � � � 

 
(38a) 

       
a 
ma 
m     .                              A 
mb                       . 
b 

                 	 
 � � 
     � � �  

 
(39a) 
  

a 
ma 
m   .     .  .                                      A  
mb               .         . 
b          

                	 
 � � 
   � 
 	� 
 � 
 	 � O 
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(40a) 

 
a 
ma                                                  A 
m    .     
mb                 .                  . 
b 

                 	 
 � � 
    �  � � � 
 � � � � 

 

 
Em (37a), tem-se a transcrição segmental e a 

representação pictória entoacional de um enunciado com a forma 

fonte, o [d i s   k i]  predicado matriz. Os demais exemplos 

explicitam o [	 
 � � 
] operador evidencial, mais abstrato. 

Pode-se observar que, no uso mais concreto, a sílaba tônica 

saliente recai sobre o verbo e, entre ele e o complementizador, 

há um movimento entoacional que indicia uma fronteira 

significativa, ou seja, há evidências de que esses dois segmentos 

pertencem a dois grupos entoacionais diferentes. Quanto ao uso 

mais abstrato, em todas as ocorrências analisadas o movimento 

de altura recai sobre o contexto posterior ao operador, indiciando 

que [	 
 � �
] constitui um único grupo tonal, formando um 

único pé, e que, portanto, os seus constituintes segmentais 

integram uma mesma unidade significativa. 

 Outra diferença significativa entre os usos 

[+concreto] e [+abstrato] diz respeito à variação e aos níveis de 

altura melódica dos tons. O contorno entoacional do uso 

[+concreto], relacionado às asserções realis, vai do nível médio 

(m) para o nível meio-baixo (mb), numa variação descente (D); 

no uso [+abstrato], relacionado às asserções irrealis, a escala é 

a mesma (m>mb), mas a direção é de variação ascendente.  
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 Essa diferença ratifica a generalização de que “(...) 

parece ser válido dizer que os contornos entoacionais 

descendentes significam algo certo e os contornos ascendentes, 

algo incerto”. (Cagliari, 1980, p. 320-1).  

 Quanto à velocidade e tessitura da fala, observa-se 

que, em todo o enunciado em que aparece o [d i s   k i], não há 

nenhuma alteração no que se considera o padrão normal; na 

realização do [	 
 � � 
], ao contrário, a velocidade é rápida e 

a tessitura baixa em relação à realização do restante do 

enunciado e ao padrão normal do uso [+concreto]. 

 A aceleração da velocidade e a baixa tessitura 

caracterizam o operador evidencial e também funcionam como 

um recurso estratégico de descomprometimento do falante sobre 

o que assevera na proposição: acelerando o fluxo de sua fala, a 

atenção do ouvinte recai sobre o conteúdo asseverado e não 

sobre a indicação de fonte diversa expressa pelo operador. 

 Como efeitos fonológicos da aceleração tem-se a 

redução da vogal [i] no final do segmento e a amalgamação dos 

morfemas integrantes da construção fonte. Tal enfraquecimento 

e tal vinculação, que contribuem para a constituição da nova 

estrutura segmental [diski], são reconhecidos na literatura 

especializada como as primeiras e principais alterações fonético-

fonológicas envolvidas nos processos de gramaticalização. Gaeta 

(1998, p. 92) reconhece o enfraquecimento de vogais em sílabas 

finais não acentuadas como um dos principais fatores fonológicos 

que levam à reanálise em processos de gramaticalização. 

 E ainda, esses resultados corroboram as 

observações de Hopper; Traugott (1993) de que as alterações 

fonético-fonológicas envolvidas na gramaticalização de 
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qualificadores da proposição relacionam-se ao enfraquecimento 

vocálico e consonantal, à alteração na posição do acento, na 

altura, e na posição do tom, ou seja, relacionam-se à mudança 

na sílaba ao qual o tom é associado. 

A explicitação dos processos envolvidos no 

desenvolvimento do diz que como operador evidencial atestam a 

fluidez de novos usos no sistema lingüístico do PB e faz visível o 

princípio da gramática emergente, para muitos uma abstração 

teórica, que é subjacente às capacidades e/ou habilidades 

cognitivamente organizadas dos usuários das línguas.  

 Uma evidência disso é o fato de os processos 

envolvidos nessa mudança especializada atingirem todos os 

domínios constitutivos das expressões lingüísticas.  

 

 

3. O cline de gramaticalização do diz que  

 

 

 Segundo Hopper; Traugott (1993, p. 7), não há 

como apontar pontos precisos na mudança da gramaticalidade 

dos itens, mas pode-se descrever o seu desenvolvimento a partir 

da noção de cline de gramaticalização. Considerando-se os 

processos semânticos, morfossintáticos e fonológicos que o 

caracterizam, o percurso de gramaticalização tem a seguinte 

configuração:   

 

 
item lexical>item gramatical>clítico>afixo 
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o qual, no que tange à autonomia morfossintática, tem 

uma previsão de desenvolvimento unidirecional nos 

seguintes termos:  

 
 
independência>justaposição>cliticização>afixação 

 

 

Quanto ao percurso de mudança do diz que em 

direção ao domínio evidencial, esse cline parece estar 

parcialmente configurado a partir das funções:  

 

predicado matriz > operador evidencial  

 

As propriedades explicitadas neste capítulo, e no 

capítulo anterior, nos levam a considerar o processo de mudança 

da construção matriz diz que em direção ao domínio gramatical 

da evidencialidade como um caso de gramaticalização cujo 

desenvolvimento está nos estágios iniciais, e em amplo 

desenvolvimento.  

Segundo o princípio da divergência (Hopper, 

1991), a unidade lexical que deu origem ao item gramatical pode 

permanecer como um item lexical autônomo e, portanto, estar 

sujeita a quaisquer mudanças inerentes à sua classe, inclusive 

sofrer um novo processo de gramaticalização, o que configuraria 

um caso de poligramaticalização. Este princípio explica a 

existência de formas etimologicamente iguais, porém 

funcionalmente divergentes.  
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Outros usos de diz que foram detectados no 

corpus. Eles  não configuram casos de gramaticalização, mas 

ilustram aspectos da fluidez e do dinamismo do sistema 

lingüístico.    

 

 

 

 

4.  Outros usos do diz que: termo (item lexical) e operador   

ilocucionário  

  
 

Além do percurso de gramaticalização que 

desemboca na camada proposicional, cabe registrar que a 

construção diz que também desempenha uma função na camada 

da predicação, assume a função de termo, item lexical (4144), e, 

na camada ilocucionária, funciona como um conversor 

ilocucionário (42), como é próprio dos verbos de elocução.  

 

(41) 

 

 

 

 

 

 
(42) 

(...) – O  velho vai lhe determinar que o senhor me 
acompanhe até no Campanário, devido àquele diz-que da 
passagem do José de Arimatéia pelo Caramujo... –  não 
sei se o senhor  já sabe: um pessoal de velório numa casa 
de tábuas... Ähm... já soube? Pois bem: mas isso é só 
para despistar, o senhor me entende... Não: de mentira é 
só a conversa do Caramujo. A viagem ao Campanário é 
de verdade... e amanhã bem de madrugadinha. (CH - LR) 
 
A – Por que é que você está tremendo então?  
T – Eu não estou tremendo .  
A – Você nem se agüenta em pé . 
T – É mentira, você está me deixando nervosa. É isso, você 
está me deixando nervosa .  

                                                 
44 Outras variações desse uso, encontradas no corpus foram  diz-que-diz, 
disse-me-disse, diz-que-dizendo, diz-que-diz-que.  
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A – A tua respiração está acelerada, teu coração disparou, 
eu posso ouvi-lo. 
T – É mentira, é mentira, me larga, pára com isso . 
A – Você me deseja . Diz que é mentira.   
A – Diz que é mentira. Eu sabia, eu sempre soube. Vem cá. 
T – Não. 
A – Você está chateada? 
T – Não. 
A – O que é que você tem? Por que está com esta cara? 
T - Acontece que tudo tem um limite. Eu não agüento mais. 
(HÁ-LD) 
 

Em (41) diz-que exemplifica um termo, uma 

expressão que preenche um lugar na estrutura argumental do 

predicado para formar uma predicação, e é usado para referir-se 

a (construir ou apontar) uma entidade em um mundo qualquer 

(Dik, 1989, p.111). 

 Os termos podem ocupar a primeira ou a segunda 

posição argumental. Como primeiro argumento, o diz-que lexical 

pode ter a função semântica de força – a entidade com traço           

[-controle] que instiga um processo. Como segundo argumento, 

pode ter a função semântica de origem – a entidade a partir da 

qual algo se move ou é movido –, como em (40).     

Essa expressão tem o estatuto categorial de item 

lexical, denomina e define um referente. É um substantivo que 

tem o valor significativo de boato, falatório, mexerico (Michaelis 

Moderno Dicionário de Língua Portuguesa, 1998). O diz-que é 

um substantivo composto, de ação, cuja formação pode ter sido 

derivada da predicação matriz (ele) diz que, ou, até mesmo, do 

diz que operador evidencial de boato. Sintaticamente, o diz-que 

substantivo constitui núcleo de sintagma, e pode exercer a 

função gramatical sujeito ou a função objeto. 
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O diz-que substantivo indicia um percurso de 

mudança em direção ao léxico, o que configuraria um caso de 

lexicalização, mais especificamente, um caso de substantivação, 

um outro processo constitutivo das línguas. A lexicalização pode 

envolver, entre outros, processos de base metafórica e 

metonímica. Por uma questão de delimitação do objeto de 

análise, porém, não nos deteremos em mais detalhes sobre a 

origem, o desenvolvimento e os fatores envolvidos nesse 

provável processo de lexicalização, exemplificado em (41). 

 A explicação da função operador ilocucionário 

desempenhada pelo diz que, em (42), parte da noção de 

derivação ilocucionária (Dik, 1997): ilocuções básicas passam a 

codificar outros atos de fala, de acordo com a intenção 

pragmática do falante e  com a interpretação correspondente. 

 À primeira vista, pode-se pensar que em (42) a 

sentenças contexto do diz que têm o mesmo valor ilocucionário 

de (43), transcrito adiante. Ambas são sentenças em que se usa 

a forma imperativa variável não-padrão da segunda pessoa do 

verbo dizer; os efeitos comunicativos gerados por esses usos, 

porém, são diferentes entre si.  

 

(43) D: – Olha aí, meu camarada, diga ao C. que eu não tô 
telefonando pra cobrar dívida não. Pode até dizer que é 
pra perdoar a dívida, ta? (...) Então, assim que ele 
chegar, diz que é pra me ligar urgente! Toma nota...(OM-
LD) 
 

 Em (43) há uma imperativa básica (Dik, 1989, p. 

256): D. instrui seu interlocutor a realizar o EC controlado de 

acordo com o especificado na proposição, ou seja, D instrui o 

"camarada" a dizer para C. que ligue para ele. Essa 
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generalização não pode ser aplicada a (42). Neste uso, A. instrui 

T. a adicionar o conteúdo proposicional à sua informação 

pragmática e não a realizar o EC: nesse contexto, a 

interpretação possível da intenção pragmática de A. não é que T. 

realize o EC, ou seja, que T. declare não amar A. O efeito 

ilocucionário gerado é declarativo: A. declara a sua convicção em 

relação ao sentimento de T.: eu estou lhe afirmando que você 

me deseja; para mim, você me deseja. O diz que, nesse 

contexto, funciona como um conversor ilocucionário, causando 

alterações no contorno ilocucionário básico original.  

 A assunção para o entendimento desse processo 

de conversão ilocucionária é que a organização textual também 

se dá em camadas: os atos de fala mantêm uma relação 

hierárquica entre si, a partir da qual o texto se constitui. 

Isso significa reconhecer que o ato de fala [Você 

me deseja] funciona, no nível do texto, como um ato de fala 

encaixado, como um segundo argumento do "ato de fala matriz" 

[Diz que é mentira]. Pode-se dizer que da relação entre esses 

atos de fala resulta, num exercício de reescrita, a ilocução [Diz 

que é mentira que você me deseja], cujo efeito de sentido 

gerado é o mesmo de uma ilocução declarativa [Eu sei que (eu 

sinto que, na minha opinião) você me deseja]. 

 O diz que é o responsável por esse processo de 

alteração no contorno ilocucionário básico. Uma possível 

explicação sobre o que licencia essa conversão ilocução 

imperativa > ilocução declarativa é a conciliação de fatores como 

o aspecto performativo, o traço evidencial do predicado matriz 

(ele) diz que, a natureza da experiência evidencial que permitiu 
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essa declarativa, a expressão de  (des)comprometimento do 

falante.  

 Em outras palavras, o verbo dizer expressa um ato 

de fala específico: é uma expressão performativa, quando 

flexionado na primeira pessoa, tempo presente, modo indicativo. 

Em qualquer tempo, pessoa ou modo ele é um elemento 

evidencial, haja vista que explicita a fonte de um conhecimento. 

A partir de uma experiência evidencial indireta A. declara a T. 

que sabe que esta a deseja, sem que isso seja expresso 

literalmente por qualquer uma delas. A. se vale de evidências 

contidas no contexto situacional (o comportamento, as atitudes e 

reações de T.) para, a partir de um raciocínio abdutivo, inferir 

que pode ser o caso. 

Dessa experiência evidencial indireta, inferencial, 

deriva o efeito de descomprometimento do falante, na medida 

em que, ao mesmo tempo que lhe permite atuar sobre o seu 

enunciado, modificando a força ilocucionária, lhe permite atuar 

sobre o seu interlocutor e atribuir a este (ao seu 

comportamento) a responsabilidade pelo dito.  

 O contexto comunicativo revela que a conversão 

ilocucionária gerou os efeitos pragmáticos pretendidos pelo 

falante. Numa ilocução imperativa básica, pode-se esperar do 

interlocutor uma negativa em realizar o EC, o que aí não é 

possível. A seqüência comunicativa demonstra que T. somou o 

conteúdo da informação à sua informação pragmática: silencia e 

muda de assunto. Esses fatos levam a crer que o falante atingiu 

o objetivo pretendido ao executar a operação de conversão 

ilocucionária: impor o ato de fala mais fortemente sobre o seu 

interlocutor, o que implica convencimento e submissão. 
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 A construção matriz diz que, funcionando como 

conversor ilocucionário, integrante do nível 4, no modelo das 

camadas constitutivas do enunciado, mostra que a 

intencionalidade é inerente ao instrumento de interação por 

excelência que é a linguagem. O usuário da língua pode recorrer 

a diferentes mecanismos lingüísticos para a atuar sobre o outro e 

para construir o efeito de (des)compromentimento em relação ao 

que enuncia. 

 Em suma, o que se pode depreender, a partir dos 

usos de diz que, gramaticalizados ou não-gramaticalizados, é 

que a indicação da fonte indireta de conhecimento permanece 

em todas as manifestações lingüísticas desse elemento. O traço 

experiência cognitiva evidencial indireta persiste em todos os 

usos de diz que descritos até este momento: termo, construção 

matriz, operador evidencial, e conversor ilocucionário. 

 
 

5.  Um resumo esquemático da perspectivização dos usos 

do diz que a partir do modelo das camadas 

 

 
 Aspectos desses vários usos de diz que, na 

perspectiva da GF, são resumidos no quadro VII. Explicitamos o 

nível de constituição que eles integram, a camada em que 

atuam, sua apresentação formal, a função que exercem, o efeito 

comunicativo que geram e o processo constitutivo da língua a 

eles relacionado.  
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 Além de mostrar o dinamismo da constituição 

lingüística, uma descrição lingüística que prima por uma 

perspectiva funcionalista da linguagem revela que as intenções 

pragmáticas dos parceiros no contrato comunicativo direcionam 

os usos das expressões lingüísticas, mediadoras no processo de 

interação, e, nos quais, forma e função nem sempre são 

simétricas. 

 As análises explicitadas têm revelado que, para 

atingir seus objetivos comunicativos, os usuários da língua 

atuam como sujeitos promotores de mudanças lingüísticas que 

atingem o sistema como um todo, afetando as estruturas 

sintagmática e paradigmática – como a gramaticalização e a 

lexicalização –, e/ou ainda, promovem “manobras” enunciativas 

em contextos de situações de interação específicas – como as 

conversões ilocucionárias.  
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CONCLUSÕES  
 

 

 

 Tendo como pressuposto básico o princípio de que 

a gramática das línguas naturais é um sistema não-acabado, que 

está em constante transformação, investigamos os usos da 

expressão diz que no PB.  A partir de dados detectados em 

situações comunicativas reais, na relação de interação verbal, 

procuramos reconhecer o estatuto sintático, semântico e 

pragmático dos usos do diz que semanticamente relacionados à 

manifestação do falante sobre a origem da informação veiculada 

na proposição. 

Uma investigação nesse sentido aponta para um 

modelo teórico-descritivo que considere esse dinamismo e que 

tenha como objeto a língua em uso. É o que reconhecemos na 

base de uma perspectiva funcionalista da linguagem. 

Sabendo-se do amplo alcance do termo 

funcionalista, buscou-se um arcabouço teórico competente para 

a descrição dos fenômenos lingüísticos em todos os níveis 

constitutivos das expressões lingüísticas.  

Foram feitas incursões nas postulações 

funcionalistas de descrição dos enunciados da Escola de Praga, e 

de algumas outras perspectivas derivadas das idéias praguenses. 

Chegou-se ao modelo funcionalista que, inspirado na teoria das 

funções da linguagem proposta por Halliday (1973, 1985), tem  

Dik (1989, 1997) e Hengeveld (1988, 1989) como seus 

principais representantes. 
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A Teoria da Gramática Funcional reconhece a 

sentença organizada como mensagem e como evento de 

interação, atributos que se instanciam a partir das várias 

camadas constitutivas do enunciado, e atenta para todos os 

níveis constitutivos das expressões lingüísticas indistintamente, 

sem privilegiar aspectos semânticos, sintáticos ou pragmáticos. 

Uma das vantagens desse modelo é permitir a identificação da 

atuação das qualificações que atuam em cada uma dessas 

camadas. 

Semanticamente, o uso que impulsionou esta 

investigação integra o campo epistêmico, e, em especial, o 

domínio da evidencialidade, dimensão semântica que diz respeito 

à expressão da origem, da fonte do conhecimento asseverado na 

proposição.  

Para a GF, representada por Hengeveld (1988, 

1989) e Dik (1989), principalmente, a evidencialidade é um dos 

subdomínios da modalidade epistemológica.  Estudiosos como 

Anderson (1986), Willet (1988), De Haan (1996, 1997), Lazard 

(2001) não reconhecem esse estatuto modal atribuído às 

expressões evidenciais.  

Na verdade, os estudos sobre a evidencialidade 

são recentes, e há ainda muitas diferentes posições quanto aos 

valores evidenciais, aos elementos que integram esse domínio, e 

os seus subdomínios, e sobre o próprio estatuto categorial das 

expressões evidenciais. As principais questões envolvem a 

relação entre modalidade e evidencialidade. 

Quanto ao estatuto da evidencialidade, uma 

tendência a reconhece, num sentido amplo, como uma dimensão 

hierarquicamente superior à modalidade e inerente à própria 
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linguagem. A evidencialidade é considerada como uma dimensão 

lingüística abstrata de caráter universal. 

Uma outra tendência, baseada em amplos estudos 

interlingüísticos, reconhece, numa perspectiva estrita, a 

evidencialidade como uma categoria gramatical, independente da 

modalidade, que pode ser original nos sistemas lingüísticos ou 

desenvolver-se a partir de processos de gramaticalização. É essa 

perspectiva, aliada aos postulados básicos da GF, que direcionou 

nossa investigação. 

Detectados os vários usos da expressão diz que 

funcionando fora da estrutura predicativa, submeteu-se cada um 

deles a testes semânticos e sintáticos que indiciaram o seu 

estatuto evidencial e os diversos subdomínios aos quais estão 

integrados. 

Sabendo-se que esse uso evidencial não é original 

no sistema lingüístico do PB, investigou-se, numa perspectiva 

sincrônica, o provável processo de gramaticalização desenvolvido 

a partir do item lexical, predicado matriz de uma predicação 

encaixada (ele) diz que.  

Constatou-se a ocorrência de processos inerentes 

à  gramaticalização nos diversos níveis de constituição das 

expressões lingüísticas.  Motivada por fatores de ordem cognitiva 

como a metáfora e a metonímia, a trajetória de mudança 

instaurou-se inicialmente a partir de uma escala polissêmica, e, 

posteriormente, desenvolveu-se nos vários usos de diz que na 

função de operador evidencial, numa escala evidencial que tem 

os seguintes subdomínios:  
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Citativo, Intuitivo > Reportativo de mito > Assumido > 

Inferido > De boato > Especulativo 

 

 

No desenvolvimento do diz que como uma 

categoria funcional, como um operador evidencial, houve 

dessemantização da forma fonte, a partir da transferência 

conceptual do mundo real, [+ concreto], para o mundo do 

discurso, [+abstrato].  No plano morfossintático, deu-se a 

reanálise dos elementos constitutivos da expressão, a qual gerou 

uma reestruturação na configuração enunciativa. No plano 

fonológico, as mudanças nas fronteiras da estrutura entoacional 

atestam a reanálise e a nova função, [d i s k i]. 

Estudiosos que focalizam aspectos categoriais 

epistemológicos no PB não reconhecem esses novos usos dentre 

as expressões evidenciais, sejam elas lexicais ou gramaticais.   

Dall’Áglio-Hattnher (1995), num estudo da 

manifestação da modalidade epistêmica, a partir dos postulados 

da GF, diz que em português não ocorre a qualificação da 

proposição por meio de operadores π3. Nossa investigação revela 

que esse quadro está em fase de alteração. O reconhecimento 

do diz que como integrante da categoria evidencial significa um 

enriquecimento no paradigma das qualificações proposicionais  

no PB. Os novos usos indiciam que o sistema evidencial 

gramatical no PB está em desenvolvimento, a partir de um 

processo de gramaticalização. E, ainda, caso o processo de 

gramaticalização prossiga, essa expressão é uma forte candidata 

a marcador evidencial gramatical prototípico.  
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 Outra conclusão interessante relaciona-se aos 

postulados da teoria da gramaticalização. Os usos evidenciais e 

os outros usos de diz que _ direcionados para o léxico e para a 

camada ilocucionária _, revelam que a questão de velhas formas 

para novas funções não é categórica. Nesse caso, uma antiga 

forma [d i s  k i] vem originar novas formas, e novas funções, 

operador evidencial [d i s k i], e termo (item lexical, nome)        

[ o  d i sk i ]. 

Esses diferentes usos do diz que também apontam 

a favor da limitação do princípio da unidirecionalidade: uma 

forma pode desenvolver diferentes percursos de mudança, em 

direção a diferentes domínios (gramatical ou lexical)  do sistema 

lingüístico. Cabe, portanto, considerar cada percurso 

individualmente.  

 Outro aspecto investigado envolveu a correlação 

entre tipos de literatura e grau de informatividade, a partir das 

noções de background e foreground. Os usos do diz que 

operador evidencial aconteceram principalmente nos textos de 

literatura romanesca, gênero discursivo no qual a correlação 

realis/foreground e irrealis/background é mais evidente. Nesse 

tipo de texto o operador evidencial é usado tanto para alocar o 

fato descrito num frame de factualidade (diz que de mito, por 

exemplo) quanto de hipótese. 

 O reconhecimento do estatuto categorial do          

[d i s k i] como um operador evidencial não esgota as direções 

investigativas sobre esse uso: é interessante registrar a 

relevância de uma análise diacrônica do processo de 

gramaticalização, bem como de uma análise envolvendo a 

relação desse uso com outros elementos, principalmente 



Evidencialidade e gramaticalização no português do Brasil: 
Os usos da expressão diz que 

GALVÃO, V. C. C. (20001) 

238 

modalizadores epistêmicos, que também aceitem leitura 

evidencial. E, sendo a evidencialidade um assunto de interesse 

recente entre os estudiosos, não é insensato dizer que ainda há 

muito a ser dito e descoberto sobre esse domínio lingüístico, seja 

numa perspectiva que atenta para a evidencialidade como uma 

dimensão cognitiva básica no processamento da linguagem e/ou 

numa perspectiva voltada para a descrição da expressão 

lingüística material, da evidencialidade como categoria 

lingüística.  
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