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RESUMO 
 

Apresentamos, neste trabalho, com base na semântica cognitiva, uma 

análise do significado, em contexto, dos auxiliares modais poder, precisar e 

dever. Analisamos 120 textos produzidos por candidatos ao vestibular e por 

alunos do ensino fundamental, como resposta da questão número três da 

prova discursiva de Língua Portuguesa do vestibular 2005 da UFRN, que 

pede aos candidatos para explicitar a diferença de sentido entre três frases, 

observando o uso desses três verbos. Consideramos que um item lexical 

não é incorporado a uma representação lingüística semântica fixa, limitada e 

única, mas antes, é ligado a uma representação lingüística semântica 

flexível e aberta que provê acesso a muitas concepções e sistemas 

conceituais dependente de cada contexto determinado. Com base em seu 

significado, um item lexical evoca um grupo de domínios cognitivos, que por 

sua vez, apresentam um determinado conteúdo conceitual. Isto implica em 

afirmar que a rede de significados lexicais vai variar conforme o 

conhecimento de mundo de cada um (LANGACKER, 2000). A relevância 

deste trabalho é proporcionar uma contribuição para a descrição semântica 

do português. 

 

Palavras-chave: semântica cognitiva, significado lexical, domínio cognitivo e 

modelo cultural. 
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ABSTRACT 
 

 
We present, in this work, based on cognitive semantics, an analysis of 

the meaning in context of the modal auxiliaries can, need and must. We 

analysed 120 texts produced by applicants for university entrance 

examinations and primary school students as answer to question number 

three of the Portuguese Language discursive test, in the entrance 

examinations for UFRN, that asked the candidates to explicit the difference in 

meaning between three sentences, observing the use of those three verbs.  

We consider that a lexical item is not incorporated by a steady semantic 

structure, limited and unique, but instead, it is linked to an open and flexible 

linguistic semantic representation that provides access to many conceptions 

and conceptual systems depending on each determined context. Based on 

its meaning, a lexical item evokes a group of cognitive domains, which 

present a determined conceptual content. This makes possible to affirm that 

the net of lexical meanings will vary according to the world knowledge each 

one has (LANGACKER, 2000). The relevance of this work is provide a 

understanding of the semantic decription of portuguese. 

 

 

Key-words: cognitive semantics, lexical meaning, cognitive domain and 

cultural model. 
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O presente trabalho constitui uma contribuição para a descrição 

semântica do português, dando seqüência a pesquisas nessa área, que 

iniciamos em 2000. À época, como bolsista PIBIC, analisamos o discurso 

utilizado por professores e alunos em sala de aula, sobre os termos da 

distinção Tema/Rema, em um corpus de aulas de Literatura, numa escola de 

Natal (NÓBREGA, 2000). Em seguida, expandimos nossa pesquisa e 

passamos a estudar as seqüências textuais que expressavam os pré-

construídos culturais1, em aulas de Português e Literatura, no ensino 

fundamental, médio e superior (NÓBREGA, 2001). Posteriormente, deu-se o 

contato teórico com a lingüística cognitiva e fizemos uma análise semântica 

das construções comparativas e exemplificativas no texto expositivo do livro 

didático (NÓBREGA, 2002). O desenvolvimento desses trabalhos permitiu, 

além da introdução a diferentes referenciais teóricos, que nos 

questionássemos sobre como se estruturavam os modelos 

cognitivos/culturais, tanto de um saber sistematizado quanto de um saber 

culturalmente saliente, e de que maneira esses modelos contribuíam para o 

significado das expressões lingüísticas.  

A partir de 2003, com a entrada no Programa de Pós-Graduação em 

Letras/UFRN e a participação no “Grupo de pesquisa em semântica 

cognitiva”2/UFRN, aprofundamos nossa abordagem do significado lexical e 

começamos a nos interessar pelos auxiliares modais. Vários integrantes do 

grupo de pesquisa trabalhavam sobre provas discursivas do vestibular da  

                                                 
1 Os pré-construídos culturais são “conhecimentos prévios” ou “conhecimentos partilhados” que 
permitem englobar um “saber comum”, natural a partir das experiências culturais, sociais e 
individuais de um grupo ou amostra estudada. 
2 Coordenado pelo Prof. Dr. Luis Passeggi (cf. Diretório dos grupos de pesquisa do CNPq).   
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UFRN, em diversas áreas do conhecimento (Português, Inglês, História e 

Geografia). Entre esses trabalhos, destacamos Rodrigues (2005), que 

descreveu as relações semânticas entre orações e os papéis semânticos na 

compreensão de texto em língua inglesa, e Araújo (2006), que analisou 

aspectos semântico-pragmáticos das respostas da prova discursiva de 

História, relacionando os papéis semânticos nas sentenças da questão, das 

respostas e da expectativa de resposta da COMPERVE3. Examinando essas 

pesquisas, observamos que as provas de vestibular da UFRN, 

especialmente as discursivas, não apenas poderiam ser estudadas em si 

mesmas, como parte de um processo seletivo reconhecidamente exigente, 

mas, sobretudo, pela qualidade e rigor de sua formulação, forneciam 

valiosos elementos para uma análise mais ampla do significado em contexto 

e poderiam ser utilizadas como instrumento de coleta de dados em outras 

situações, especialmente quando as próprias questões solicitavam 

diretamente interpretações semânticas.  

Percebemos isso mais claramente na prova discursiva de português 

do vestibular 2005 (realizado em dezembro de 2004), mais especificamente, 

na Questão 3, que solicita e contextualiza parcialmente o sentido dos 

auxiliares modais poder, precisar e dever. A questão é a seguinte: 

 
Um pai diz à filha adolescente: 
·  - Você pode se casar. 
ou 
·  - Você precisa se casar. 
ou 
·  - Você deve se casar. 
Explicite a diferença de sentido entre as frases acima, considerando o uso dos 
verbos poder, precisar e dever. 

  

                                                 
3 COMPERVE (órgão responsável pela elaboração e aplicação das provas do vestibular da UFRN). 
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Utilizamos essa questão como instrumento de coleta de dados, com o 

objetivo geral de analisar a interpretação semântica em contexto dos 

auxiliares modais poder, precisar e dever. Tal objetivo se desdobra nos 

seguintes objetivos específicos: 

 

─ Descrever a estrutura dos significados, examinando se eles se 

distinguem nitidamente ou se sobrepõem;  

 

─  verificar a importância dos elementos contextuais e enciclopédicos na 

interpretação semântica; 

 

─ identificar os modelos culturais projetados na interpretação semântica, 

visando a posteriores desdobramentos práticos dos resultados da 

pesquisa para o ensino de língua portuguesa. 

 

Vale salientar que não limitamos as nossas análises apenas às 

respostas de vestibulandos. Com o intuito de obter informações 

complementares sobre a interpretação semântica dos auxiliares, aplicamos a 

questão, aqui discutida, em nossas turmas de português do 7º ano, da 

escola municipal onde lecionamos.  

O referencial teórico por nós utilizado é o da semântica cognitiva, 

entendida como o estudo do significado baseado no paradigma da lingüística 

cognitiva. A relevância deste trabalho consiste na sua contribuição para a 

descrição semântica do português, o que permitirá embasar eventuais 

desdobramentos práticos para seu ensino, aspecto que nos parece pouco 
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estudado. Em uma pesquisa feita no banco de teses e periódicos da 

CAPES, verificamos a existência de nove trabalhos que envolvem semântica 

cognitiva, textos e léxico e apenas uma ocorrência de um trabalho sobre 

Langacker e a noção de domínio cognitivo.  

O presente trabalho divide-se em três capítulos. O Capítulo 1 

apresenta o referencial teórico. O Capítulo 2 contextualiza os dados e 

caracteriza a metodologia utilizada para sua coleta e análise. O Capítulo 3 

analisa os dados e discute os resultados. Nas Considerações Finais, 

salientamos a contribuição da semântica cognitiva para área de lingüística 

aplicada, apontando direcionamentos futuros no que diz respeito a essas 

duas áreas e os desdobramentos práticos de nossa análise. 
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1.1 A modalidade 

 

O estudo dos auxiliares modais envolve duas categorias lingüísticas 

extremamente abrangentes e complexas: a auxiliaridade e a modalidade, 

que se superpõem em vários aspectos. A descrição da auxiliaridade 

fundamenta-se habitualmente em conceitos gramaticais que preservam, de 

certa maneira, a autonomia dos fatos lingüísticos. Ela é considerada um 

fenômeno indiscutivelmente gramatical, sendo freqüentes as observações 

quanto ao esvaziamento de sentido dos verbos auxiliares ou quanto aos 

seus significados mais gerais.  

Os auxiliares modais constituem um subconjunto dos auxiliares, 

relativamente bem definido, que compreende verbos como ter, haver, ser, 

parecer, poder, querer, dever, etc. Já na análise da modalidade, há um 

grande peso dos enfoques baseados na lógica, com ênfase em oposições 

do tipo epistêmico/deôntico/alético. Tentaremos mostrar aqui uma 

caracterização lingüística da modalidade, de maneira a situar nosso trabalho 

nessa problemática mais ampla.   

De modo geral, a conceituação lingüística da modalidade focaliza a 

relação entre o locutor e seu enunciado, ou seja, a atitude do enunciador 

quanto ao conteúdo do seu enunciado.  

Em Neves (2006), no que diz respeito ao conceito de modalidade, 

verificamos inicialmente três posições: a primeira, de Mattoso Câmara 

(1984); a segunda, de Crystal (1988); e a terceira, de Varo e Linares (1997). 

Vejamos: 
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1) a modalidade é uma propriedade da forma verbal capaz de 

designar a nossa atitude psíquica em face aos fatos expressos. Isto é, 

a modalidade tem a função lógica de exprimir a reação do sujeito 

pensante à sua representação; 

2) a modalidade é o termo usado na análise semântica e gramatical 

para indicar os contrastes de modo assinalados pelos verbos e 

categorias associadas. Por exemplo, no inglês, os contrastes modais 

são expressos basicamente por uma subclasse de verbos auxiliares, 

tais como may, can e will. 

3) a modalidade é concebida como a atitude do falante em relação ao 

conteúdo proposicional da oração.  

Para a autora, alguns pensadores entendem que a modalidade é, 

fundamentalmente, um conjunto de relações entre o locutor, o enunciado e a 

realidade objetiva e, nesse sentido, defendem que não existem enunciados 

não-modalizados, ou seja, todo e qualquer enunciado é, necessariamente, 

modalizado. Outros entendem que a modalidade pode ser considerada uma 

categoria automática, uma vez que acreditam que todo e qualquer falante 

marca, de algum modo, o seu enunciado em termos da verdade do fato 

expresso, bem como imprime nele certo grau de certeza sobre essa marca.  

Devemos lembrar que se fizermos um breve levantamento histórico, 

constataremos que essa forma de compreender e conceituar a modalização 

é bastante recente. De acordo com Neves (op. cit., p.152), Ducrot argumenta 

que o nome “modalidade” foi dado inicialmente às expressões que remetem 

de modo mais ou menos aproximado à oposição estabelecida entre os 

conceitos de "possível", de "real" e de "necessário" pela Lógica Clássica. 



 21

Nessa perspectiva, esses são os conceitos tidos inicialmente como 

modalidades, e a tendência é ver o real como uma espécie de modalidade 

zero.  

Ducrot ainda entende que para conceituar modalidade, deve-se partir 

do pressuposto que, como todo conceito, o de modalidade é opositivo, 

portanto, se há modal, há também um não-modal. Por decorrência, deve-se, 

também, estudar as relações entre o objetivo e o subjetivo, entre a descrição 

das coisas e a tomada de posição em relação a essas coisas, ou, ainda, em 

relação à própria descrição dada, uma vez que existe a tendência de pensar 

que, se a descrição é correta, ela está em conformidade com as coisas, e 

mais, que as coisas são o que se diz delas. Assim, seguindo essa linha de 

raciocínio, o aspecto não-modal dos enunciados viria da descrição das 

coisas, das informações a propósito delas, da informação objetiva (descrição 

pura da realidade). Já, os aspectos modais seriam os relativos às tomadas 

de posição, às atitudes morais, intelectuais e afetivas, expressas ao longo do 

discurso (a significação).  

Para Stephany, conforme coloca Neves (2006, p.153) o problema é 

fundamentalmente terminológico, já que, quando um enunciador diz ‘Está 

chovendo’, pode-se entender que, aceitando a factualidade da proposição 

expressa em sua asserção e esperando que o destinatário a reconheça, ele 

não vê necessidade de qualificar a validade de seu enunciado.  

Ainda, partindo do pressuposto que não existem enunciados não-

modalizados, Kiefer propõe que cada tipo frasal tradicionalmente 

reconhecido (frase declarativa, interrogativa, optativa, exclamativa e 

imperativa) revela um tipo diferente de opinião por parte do falante e, 
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portanto, corresponde a um tipo de modalidade. Disso decorre que, o 

entendimento da modalidade, no uso lingüístico, começa pelo 

reconhecimento da existência dos diferentes modos de interação social, que 

para Kiefer são três: declaração, interrogação e exortação.  

Para a autora, tal postura (a de KIEFER, 1987) representa um 

afastamento da concepção psicologista da modalidade como 'atitude do 

falante', em favor de outra mais social. Neves elenca os seguintes 

pensadores - especialmente os funcionalistas - que se situaram nessa visão: 

primeiro, Jespersen (1924) que distinguiu os pedidos dos não-pedidos, 

subclassificando-os, respectivamente, em exortações e perguntas, e em 

declarações e exclamações; segundo, Lyons (1977) que distinguiu 

asseveração, pergunta e ordem como os três tipos fundamentais de 

expressão, conforme a "força ilocucionária”; terceiro, Benveniste (1970) que 

propôs uma distribuição bastante similar a todas essas, referindo-se a 

ordem, a asserção e a interrogação; quarto, Buyssens (1967), que indica a 

asseveração, o desejo, a ordem e a pergunta; e quinto, Halliday (1985) que 

fala em oferta, ordem, asseveração e pergunta.  

Vale destacar que as primeiras modalidades, as aléticas, 

correspondente ao eixo da existência, conforme Neves, foram determinadas 

no quadrado lógico apresentado por Aristóteles, no qual, a partir das 

modalidades fundamentais do possível e do necessário, definem-se, por 

negação, os contrários respectivos, o impossível e o contingente. Com os 

avanços na lógica, foi definido outros dois eixos conceituais (semânticos)4: o 

                                                 
4Preferimos dar destaque às modalidades (alética, epistêmica e deôntica), uma vez que, elas têm sido 
tratadas, pelos lógicos, como modalidades básicas. Contudo, não devemos deixar de dizer que Perkins 
apud Neves (2006) compreende outros tipos de modalidades que correspondem às lógicas especifivas: 
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do conhecimento ou da crença tratado pela modalidade epistêmica e 

marcado pelos operadores de certo, contestável, plausível e excluído; e o 

eixo da conduta, tratado pela modalidade deôntica e definido pelos 

operadores de obrigação, facultação, permissão e proibição.  

Assim sendo, é possível, em função dos operadores lógicos, traçar 

uma correspondência entre as três modalidades: 

 

Quadro nº. 1: Correspondência entre as modalidades alética, epistêmica e deôntica 

M. Alética M. Epistêmica M. Deôntica 
- necessária 
- contingente 
- possível 
- impossível 

- certa 
- contestável 
- plausível 
- excluída 

- obrigatória 
- facultativa 
- permitida 
- proibida 

 

Falar de modalização em lógica modal é falar, em princípio, de tais 

conceitos ou operadores lógicos; é falar de uma lógica que se preocupa 

essencialmente com a estrutura formal das modalidades em termos de 

valores de verdade, sem levar em conta o enunciador. Assim, uma vez que 

as línguas naturais são alógicas, e são as línguas naturais objeto de estudo 

da Lingüística, verifica-se que os objetivos da Lingüística e da lógica modal 

no estudo das modalidades são divergentes. 

Devemos ainda chamar atenção para o problema, colocado 

inicialmente por Wierzbicka (1988), e objeto de reflexão de Neves (2006, p. 

156) que trata do emprego de palavras e expressões do jargão filosófico, tais 

como contingência, possibilidade, necessidade, fatualidade na definição de 

                                                                                                                                           
(1) modalidade aléticas (referentes à verdade) corresponde à lógica alética; (2) modalidade 
epistêmicas (referentes ao conhecimento e à crença) corresponde a logica epistêmica clássica; (3) 
modalidade bulomaicas (referentes ao desejo) corresponde a lógica de Boole; (4) deônticas referentes 
as obrigações); (5) temporais (referentes ao tempo); (6) avaliativas (referentes aos julgamentos); (7) 
causais (referentes às causas), e (8) probabilísticas (referentes à probabilidades).   
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palavras que também se usam corriqueiramente, como os verbos chamados 

modais (poder, dever, precisar, etc.). Para Neves, essa tentativa de 

esclarecimento que consiste em traduzir palavras de noção considerada 

complexa por palavras mais complexas e obscuras, além de arbitrária, 

resulta na introdução de conceitos que não são, eles próprios, esclarecidos e 

definidos. Isso significa que são raras as conceituações que fogem de uma 

proximidade com a Lógica. Por exemplo, é o caso de Mainguenau (1990) 

que, estritamente dentro de um ponto de vista lingüístico, define modalidade 

como "a relação que se estabelece entre o sujeito da enunciação e seu 

enunciado". Ou ainda de Kiefer (1987) que propõe uma distinção entre as 

descrições lógicas e as lingüísticas. Para Kiefer apud Neves, a tradição 

lógica enfatiza a descrição de proposições lógicas, enquanto que a tradição 

lingüística enfatiza os aspectos não-proposicionais da modalidade, sendo as 

expressões modais nas línguas naturais usadas principalmente para 

expressar as atitudes do falante em relação aos estados de coisas.  

Conforme Neves, devemos estar cientes que o problema das relações 

entre Lógica e Lingüística não é simples de ser esclarecido, mas ninguém 

duvida de que seria necessário, em princípio, opor o plano lógico-semântico 

ao plano da manifestação lingüística. Entretanto, embora certos lingüistas 

tenham tentado distinguir a modalidade lingüística da lógica, as definições 

oferecidas trazem, na maior parte das vezes, a marca lógica. E afinal, 

apesar de as línguas naturais não se comportarem de maneira lógica, as 

pesquisas têm demonstrado que os domínios da Lógica e da Lingüística são 

inseparáveis.  
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Ainda que reconheçamos a importância da Lógica (principalmente a 

epistêmica e a deôntica) para a compreensão das modalidades lingüísticas, 

não reduziremos a nossa investigação a uma mera pesquisa na área da 

Lógica, uma vez que acreditamos que o domínio da Lingüística é mais amplo 

que a Lógica e, por isso mesmo, não é possível ser traduzida pelos seus 

postulados e axiomas. 

Ainda devemos destacar que um dos temas tradicionalmente tratados 

no estudo da modalização dos enunciados é a polissemia dos verbos 

modais nas diversas línguas. Segundo Neves, o estudo da polissemia dos 

verbos modais foi negligenciado nas gramáticas pedagógicas do português, 

mas foi bastante discutida e referida em gramáticas de outras línguas, tais 

como o inglês e o alemão. Contudo, o conteúdo polissêmico dos verbos 

modais vem sendo tratado  

no sentido simplesmente de buscar paráfrases semânticas, com recurso 
aos contextos de ocorrência, na resolução dos sentidos. Assim, as 
propostas tradicionais se referem à interpretação de cada modal, se não 
em potenciais significados lexicais, apenas em contextos particulares, 
ficando desconsiderada uma explicitação de fatores intervenientes na 
composição dos possíveis significados contextuais. Mais do que a 
determinação de significados individuais de verbos modais, na verdade, 
cabe às investigações explicitar todo o complexo que envolve a 
modalização dos enunciados efetuada por verbos, complexo que 
engloba a sintaticização da sentença, a ambiência do contexto extra-
sentencial e o impacto do contexto de elocução (NEVES, 2006, p. 175). 

 

Dessa forma, por mais que se assuma uma base lexicogramatical, 

base que parte do léxico, o lingüista se depara com a dificuldade de dar 

conta do significado de modais, uma vez que os modais só podem ser 

compreendidos no enunciado. 

Também evidenciamos que os lingüistas apontam os auxiliares 

modais como os principais recursos para expressar a modalidade. Por 

exemplo, Lyons (1977, p.802) defende que os auxiliares modais (may, can, 
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must, will e shall) ocupam uma posição mais central na estrutura gramatical 

do inglês do que os adjetivos modais (possible, necessary, etc.) e do que os 

advérbios modais (possibly, necessarily, etc.). 

Trask (2004) sintetiza a concepção lingüística da modalidade nos 

seguintes termos:  

categoria gramatical associada com a expressão da obrigação, 
permissão, proibição, necessidade, possibilidade e capacidade. Não é 
nem um pouco fácil separar a modalidade da mais tradicional categoria 
do modo, que exprime grau ou tipo de realidade. Mas já faz algumas 
décadas que os lingüistas preferem aplicar o rótulo “modalidade” à 
expressão lingüística das seis categorias acima mencionadas. Esse 
termo é sobretudo prático na discussão de línguas que, como o inglês, 
recorrem a um conjunto de auxiliares modais para expressar esses 
conceitos (TRASK, 2004, p. 194-195). 
 

Essa é, aproximadamente, também a concepção da gramática 

tradicional. Bechara (2001, p. 232) afirma que os auxiliares modais 

“determinam com mais rigor o modo como se realiza ou se deixa de realizar 

a ação verbal” e agrupa os auxiliares em oito subclasses: necessidade, 

obrigação ou dever (haver de, ter de, dever, precisar de); possibilidade ou 

capacidade (poder); vontade ou desejo (querer, desejar, odiar, abominar); 

tentativa de esforço (buscar, pretender, tentar, ousar, atrever-se a); 

consecução (conseguir, lograr); aparência, dúvida (parecer); movimento para 

realizar um intento futuro próximo ou remoto (ir); resultado (vir a, chegar a). 

Vilela (1999, p. 67) também coloca que os auxiliares modais 

exprimem sentidos como necessidade (ter de/que, dever), capacidade, 

possibilidade ou permissão (poder) e desejo (querer). 

A modalidade, portanto, situa-se na fronteira da lógica, da gramática, 

da semântica e da pragmática, embora diversas conceituações lingüísticas 

enfatizam sua natureza gramatical (cf. TRASK, supra). Sem negar essa 

dimensão, teremos um foco diferente, na medida em que propomos uma 



 27

análise semântica, em contexto, dos auxiliares modais, com base na 

semântica cognitiva, perspectiva que caracterizamos a seguir. 

 

1.2 Abordagens semânticas  

 

Pires de Oliveira (1999; 2001) considera que há três abordagens 

principais do significado: a semântica formal, a semântica da enunciação e a 

semântica cognitiva. 

A semântica formal descreve o significado a partir do postulado de 

que as sentenças se estruturam logicamente. Assim, o silogismo aristotélico, 

“Todo homem é mortal; João é homem; Logo João é mortal” se apresenta 

como um exemplo em que as relações de significado se dão 

independentemente dos conteúdos das expressões. Isto é, se garantirmos 

que as duas primeiras sentenças, chamadas premissas, são verdadeiras, 

concluiremos a terceira. Esse raciocínio se fundamenta apenas nas relações 

que se estabelecem entre os termos, independentemente do seu significado. 

Para o lógico Gottlob Frege apud Oliveira, o estudo científico do significado 

só é possível se diferenciarmos os seus diversos aspectos, para reter 

apenas aqueles que são objetivos. O estudo das representações individuais 

que uma dada palavra pode provocar caberia à psicologia, já à semântica 

caberia o estudo dos aspectos objetivos. 

A segunda corrente teórica apresentada por Pires de Oliveira (2001) é 

a semântica da enunciação. Para essa abordagem, a concepção de 

linguagem que subsidia a semântica formal é inadequada, na medida em 

que se respalda num modelo informacional, em que o conceito de verdade é 
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externo à linguagem. A linguagem, nessa perspectiva, constitui o mundo, é o 

mundo, e por isso mesmo é impossível se distanciar dela. A referência é 

uma ilusão criada pela linguagem, uma vez que esta é um jogo de 

argumentação. Ou seja, não falamos sobre o mundo, falamos para construir 

um mundo e, a partir dele, tentar convencer nosso interlocutor dessa 

verdade, verdade criada pelas e nas nossas interlocuções. Em outras 

palavras, a verdade não é um atributo do mundo, mas algo relativo e 

circunscrito à argumentação. Assim, não falamos para trocar informações 

sobre o mundo, mas para convencer o outro a entrar no nosso jogo 

discursivo, para convencê-lo de nossa verdade.  

A terceira corrente teórica é a da semântica cognitiva. Pires de 

Oliveira (2001) caracteriza diversos aspectos relevantes da semântica 

cognitiva (base experiencial da significação, metáfora, importância da 

categorização), mas não coloca as questões que são centrais em nossa 

perspectiva, como os modelos cognitivos ou as categorias semânticas da 

gramática cognitiva, de Langacker, que apresentamos a seguir. 

 

1.3. A semântica cognitiva 

 

A semântica cognitiva vincula-se ao paradigma da lingüística 

cognitiva, que surge entre o final dos anos 70 e início da década de 80, 

impulsionado, por um lado, pelo interesse no fenômeno da significação e, 

por outro lado, pela investigação sobre o papel fundamental dos protótipos 

no processo de categorização. Tem como principais representantes: Ronald 
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Langacker, Leonard Talmy, George Lakoff e Gilles. Fauconnier, entre outros. 

Esses lingüistas consideram que  

(...) o significado é tão central para a linguagem que ele deve ser o foco 
principal do seu estudo. As estruturas lingüísticas têm a função de 
expressar significados e, portanto, os mapeamentos entre significados e 
forma são temas principais da análise lingüística. As formas lingüísticas, 
nessa perspectiva, estão intimamente ligadas às estruturas semânticas que 
se destinam a expressar. As estruturas semânticas de todas as unidades 
lingüistas significativas podem e devem ser investigadas (ICLA, 2006, 
tradução nossa). 
 

 

Segundo Cuenca e Hilferty (1999), se tivéssemos que indicar uma 

data e lugar para o nascimento da lingüística cognitiva, essa data seria 1987, 

e o local, a Califórnia. Nesse ano foram publicados dois trabalhos 

fundadores. O primeiro é Women, fire and dangerous things, de G. Lakoff, 

onde o autor expõe uma série de conceitos fundamentais do cognitivismo, 

como o experiencialismo, a teoria dos protótipos e do nível básico, os 

modelos cognitivos idealizados e as categorias radiais. O outro trabalho é o 

primeiro dos dois volumes de Foundations of cognitive grammar, de R. 

Langacker (o segundo volume foi publicado em 1991). Nessa obra, 

Langacker apresenta as bases de uma gramática cognitiva, explicando seus 

princípios e tratando das estruturas semânticas e das construções 

gramaticais básicas.  

Croft e Cruse (2004, p. 1 et seq.) apresentam três hipóteses que, no 

seu entender, caracterizam a lingüística cognitiva: 

(1) A língua não é uma capacidade cognitiva autônoma;  

(2) A gramática consiste na conceitualização;  

(3) O conhecimento da linguagem emerge do seu uso.  
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A afirmação de que a língua não é uma capacidade cognitiva 

autônoma opõe-se à hipótese, da gramática gerativa, que trata a linguagem 

como um módulo autônomo. Também, admitir que a gramática equivale a 

conceitualização, questiona a semântica vericondicional, na qual uma 

metalinguagem semântica é avaliada em relação ao mundo em função dos 

valores de verdade (verdadeiro versus falso). Finalmente, sustentar que o 

conhecimento da linguagem emerge do seu uso contradiz as concepções 

reducionistas da gramática e da semântica formalista, que procuram um 

máximo de abstração nas suas descrições e, ao adotar tal postura, acabam 

por descartar muitos fenômenos semânticos relevantes como sendo 

periféricos, é o caso, por exemplo, do contexto de enunciação. 

Assim, a lingüística cognitiva parte do princípio de que a capacidade 

lingüística é indissociável das capacidades cognitivas mais gerais. Isso 

implica que as categorias lingüísticas são percebidas por meio de um 

conjunto de outras categorias que levam em consideração o contexto 

sociocultural da realidade, e por decorrência, o sistema simbólico 

compartilhado pelo grupo. Segundo Passeggi (2006, p. 24), “a lingüística 

cognitiva compreenderia atualmente cinco correntes principais: a gramática 

cognitiva, a teoria da metáfora conceitual, a teoria da mesclagem conceitual, 

a ‘frame semantics’ de Fillmore e as várias ‘gramáticas de construções’”, 

também inspiradas nos trabalhos de Fillmore.  

Da mesma maneira como acontece com outros paradigmas 

lingüísticos (estruturalista, gerativista, funcionalista, etc.) não há uma “teoria 

da lingüística cognitiva” única e homogênea, mas um movimento ou 

paradigma que partilha hipóteses e concepções sobre a linguagem. 
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Naturalmente, também não existe uma “teoria semântica cognitiva” única, 

mas abordagens do significado que se relacionam às diferentes correntes da 

lingüística cognitiva acima mencionada. Em nosso caso, as referências 

principais são a teoria da Gramática Cognitiva, de Ronald Langacker 

(LANGACKER, 1991, 1998, 2000) para uma síntese, (cf. CUENCA; 

HILFERTY, 1999; PASSEGGI, 2006) e, especialmente, sua concepção do 

significado lexical e dos domínios cognitivos, e George Lakoff (1987), com a 

noção de modelo cognitivo idealizado, no qual focalizamos a noção de 

“estereótipo social”. A seguir, examinamos essas noções.  

 

1.4 Significado lexical e domínios cognitivos 

 

Um princípio da gramática cognitiva é que os significados lexicais não 

podem ser distinguidos nitidamente do conhecimento geral das entidades a 

que se referem. Isto é, todo e qualquer conhecimento de um dado tipo de 

entidade é freqüentemente vasto, multifacetado, envolvendo muitos 

domínios de experiências e concepções com graus variados de saliência, 

especificidade e complexidade. Dessa forma, um item lexical é uma 

categoria complexa, uma vez que representa uma rede caracterizada pela 

multiplicidade de sentidos – com diferentes graus de automatização 

(entrenchment). Um item lexical não incorpora uma representação lingüística 

semântica fixa, limitada e única, mas antes, uma representação lingüística 

semântica flexível e aberta que provê acesso a muitas concepções e 

sistemas conceituais dependentes de cada contexto determinado. Assim, os 
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auxiliares modais apresentam sentidos que pode ser remetido ao item 

lexical. 

Os domínios cognitivos que um item lexical evoca são limitados 

àqueles os quais a entidade que designa, o seu referente conceitual. Tais 

domínios são classificados por meio de graus de centralidade que em 

circunstâncias especiais podem ser ajustadas, ou seja, deve-se levar em 

consideração o contexto.  

Enfim, são os domínios cognitivos que irão apresentar o conteúdo 

conceitual. E a rede de significados lexicais vai variar conforme o 

conhecimento de mundo de cada um. 

Observamos que diferentes termos e conceitos são usados em 

lingüística cognitiva para descrever o mesmo processo ou a mesma 

estrutura de conhecimento. Por exemplo, Taylor (2002, p. 203) enfatiza que 

o que Langacker propõe como noção de domínio cognitivo, outros autores 

como Fillmore (1985) chama de frame, isto é, uma configuração bastante 

organizada, conforme o exemplo clássico “cena” da transação comercial que 

provê um pano de fundo para a caracterização de condições como compra, 

venda, preço, etc. Já estudiosos em Inteligência Artificial, como por exemplo 

Schank e Abelson (1977) chamam de scripts as seqüências extensas de 

eventos ligados por cadeias causais. Lakoff (1987), por exemplo, introduziu 

o termo Modelo Cognitivo Idealizado (MCI), a fim de focalizar as 

configurações de conhecimento convencionalizados. Enfim, existem várias 

formas de se perceber/descrever os modelos cognitivos e culturais aqui 

tratados. Para tanto, utilizamos a noção de domínio cognitivo para o 

desenvolvimento deste estudo, uma vez que parece ser um conceito mais 
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amplo e que, nesse sentido, engloba se não todos, pelo menos em parte os 

aspectos mencionados.  

Para Langacker (2000, p. 2), na maioria das vezes, as categorias que 

alcançam status de significados lexicais são psicologicamente naturais e 

culturalmente salientes. Ou seja, sua emergência por meio da interação 

social reflete, fundamentalmente, as capacidades cognitivas básicas que 

apóiam e formam a experiência compartilhada. Com base no seu significado, 

um item lexical evoca um grupo de domínios cognitivos de modo bastante 

flexível e não aleatório. Nossa perspectiva de trabalho caminha na direção 

de uma análise dos domínios em que tanto os aspectos semânticos e 

pragmáticos são levados em consideração.  

Os domínios cognitivos são estruturas de conhecimento de qualquer 

grau de complexidade, isto é, representações mentais da organização do 

mundo.  Abrangem um amplo leque de informações, que vão desde os fatos 

indiscutíveis e comprovados empiricamente até elementos do imaginário 

(CUENCA e HILFERTY, 1999). São ativados no processamento semântico 

de um enunciado, sem estabelecer uma linha divisória clara entre 

conhecimento lingüístico e o conhecimento de mundo. Isso nos leva a não 

dissociar os aspectos denotativos dos conotativos (tradicionalmente 

considerados como contextuais, pragmáticos), justificando a necessidade de 

um enfoque enciclopédico da semântica.  

Cuenca e Hilferty exemplificam essa abordagem através de exemplos 

com os substantivos ‘terça-feira’ e ‘joelho’. No primeiro caso, 

a definição desta palavra parece superar os limites da semântica como, 
por exemplo, a estrutural, já que tal modelo levanta uma barreira entre 
conhecimento lingüístico e o enciclopédico. A razão da aparente 
impossibilidade de analisar o substantivo terça-feira é simples: em si 
mesmo o significado desta palavra é incompreensível. Todavia, quando 



 34

ela é enquadrada na concepção do ciclo de sete dias que constitui uma 
semana, sua definição se torna clara: terça-feira é meramente o nome do 
segundo dia do ciclo. Exemplos como este, mais comuns do que se pode 
imaginar, mostram que os conceitos não existem no vazio, senão em 
relação a outros âmbitos de conhecimentos mais gerais (CUENCA e 
HILFERTY 1999, p. 71, tradução nossa). 
 

No segundo caso,  

parece evidente que a palavra joelho não pode ser entendida 
corretamente sem fazer referência, em um grau maior ou menor, à 
concepção de uma perna. Como parte de um todo (ou seja, a perna), 
joelho ativa necessariamente uma estrutura de conhecimento subjacente 
que pertence a um todo mais amplo. A concepção de uma perna age 
como domínio cognitivo de joelho, posto que constitui a superestrutura 
imediata que inclui a parte constituinte em questão. (...) Assim, entre os 
domínios que são necessários para uma compreensão correta de joelho 
incluem-se o conhecimento de flexibilidade (uma qualidade que possui), 
a locomoção (uma função que ajuda a desempenhar) e as articulações 
(seu domínio taxonômico). Estas considerações nos levam a uma visão 
enciclopédica do significado, dado que, basicamente, a grande maioria 
de conceitos deixaria a ter sentido se fossem concebidas como 
entidades discretas e independentes (CUENCA e HILFERTY, 1999, p. 
72, tradução nossa).  
 

Enfim, os domínios cognitivos são núcleos de conhecimento que 

realizam a função de referência para conceitos mais específicos, ou seja, 

ajudam a determinar a leitura mais pertinente de um termo. Nessa 

concepção, torna-se impossível “desvincular a semântica (o denotativo) da 

(...) compreensão do funcionamento da expressão (o conotativo), já que este 

conhecimento forma parte do sentido global de uma expressão” (CUENCA e 

HILFERTY, 1999, p. 72).  

Para aqueles que defendem uma “semântica de dicionário”, Cuenca e 

Hilferty defendem que esta idéia pode parecer-lhes um mero posicionamento 

teórico, já que os “semanticistas de dicionário”, se assim podemos chamar, 

“entendem o significado lingüístico como uma entidade essencialmente 

invariável e consideram que a pragmática simplesmente ata aqueles “cabos 

soltos” da interpretação, atribuíveis a fatores extralingüísticos” (1999, p. 72 ).  
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Para Evans e Green (2006) a visão enciclopédica representa um 

modelo do sistema de conhecimento conceitual que está por baixo do 

significado lingüístico. Segue que este modelo leva em conta uma gama 

maior de fenômenos que puramente fenômenos lingüísticos. Dessa forma, 

os semanticistas cognitivos entendem que o conhecimento de dicionário é 

um subconjunto do conhecimento enciclopédico.  

A fim de justificar seu ponto de vista, os “semanticistas de dicionário” 

ainda podem, conforme Cuenca e Hilferty, se valer da idéia de que os usos 

que representam o adjetivo vermelho em (4a e 4b), oferecem provas em 

oposição a tal concepção do significado. Vejamos: 

(4a). José tem um carro vermelho. 

(4b). José tem o cabelo vermelho 

Contudo, Cuenca e Hilferty contra-argumentam da seguinte forma:  

É evidente que a área do espectro cromático ao que se faz referencia em 
(4a) é significativamente distinta da de (4b). Dizer que a fonte dessa 
diferença reside na pragmática de tais enunciados equivaleria a 
renunciar a uma explicação sistemática de fatos que, longe de ser 
extraordinários ou excepcionais, empregam o uso cotidiano das línguas. 
Em compensação, se adotarmos a idéia de que cabelo é um domínio 
cognitivo específico com sua própria gama de cores naturais concretos 
(loiro, moreno, castanho, grisalho, etc.), podemos chegar à conclusão – 
bastante natural, certamente – de que vermelho é um conceito 
polissêmico, inclusive quando se considera literalmente como um tipo de 
cor. Ou seja, no domínio geral dos objetos físicos (e das substâncias), 
que é também o que se ativa por defeito, vermelho se refere a uma 
sensação visual por exemplo, que corresponde a cor do sangue; pelo 
contrário quando se usa no domínio específico do cabelo adquire uma 
interpretação diferente desde um ponto de vista cromático. Assim, pois, é 
a diferente contextualização conceitual o que faz com que ajude a 
determinar a que classe de vermelho se faz referência (op. cit., p. 72-73, 
tradução nossa). 
 

Dado o exposto, os autores entendem que os domínios cognitivos não 

são somente derivações do significado, mas podem atuar como elementos 

determinantes do mesmo. Acreditam que tal idéia pode ser melhor 
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explicitada por meio de uma reflexão sobre o uso do termo liberal como 

qualificativo das pessoas. Em suas palavras: 

Em um nível mais geral, este termo indica que a pessoa a quem se 
aplica crê na permissividade em certos âmbitos. Ou seja, o tipo exato de 
permissividade não pode concretizar-se verdadeiramente sem a 
contextualização; de fato, segundo o domínio cognitivo que se escolha 
para demarcar o termo liberal, este conceito pode cobrar interpretações 
um tanto contraditórias. (5) a. Em assuntos de política econômica o reitor 
José Gonçalves é um liberal. b. Em assuntos de política social, o padre 
Arnóbio Figueira é um liberal. No exemplo de (5a) está claro que o reitor 
José Gonçalves defende uma economia de tipo laisser faire (pouca 
interferência do governo no mercado, liberdade para demitir, mínimo de 
impostos, etc.). Na oração de (5b), ao contrário, uma leitura estereotípica 
nos levaria a pensar que o padre Arnóbio Figueira é tolerante a respeito 
das crenças e comportamento das pessoas e, provavelmente, é contrário 
às políticas econômicas que privilegia o reitor José Gonçalves (ou seja, 
estaria a favor da intervenção ativa do governo no mercado, estaria 
contra a liberdade de demitir e talvez não lhe importaria um aumento de 
impostos para financiar o “bem-estar social”) (op. cit., p. 73-74, tradução 
nossa). 
 

Ou seja, os domínios cognitivos têm um papel importante, eles 

contextualizam e, por decorrência, ajudam a determinar a leitura pertinente 

de um termo que admite diferentes interpretações (cf. op. cit, p. 74).  

Vale destacar que, para Langacker (1991), um domínio pode ser 

qualquer tipo de conceitualização. E esta “um experiente de perceptual, um 

conceito, um complexo conceitual, um sistema de conhecimento elaborado, 

etc”. Assim, devemos considerar que a descrição semântica de uma 

expressão parte de uma concepção integrada de complexidade arbitrária e 

de uma extensão possivelmente enciclopédica. 

Para Cuenca e Hilferty, a fronteira entre o conhecimento lingüístico e 

o conhecimento de mundo é artificial, uma vez que o significado lingüístico 

se fundamenta diretamente em nosso conhecimento do mundo e ao 

considerá-lo separadamente não faz mais que ocultar aspectos que são 

centrais para o estudo das línguas.  
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Essas inferências, ainda, podem ser corroboradas ao nos valermos 

das seguintes idéias apresentadas por Passeggi (2006): 

(1) a noção de domínio cognitivo questiona uma semântica “do 

dicionário” em favor de uma semântica “enciclopédica”, o que por 

decorrência, leva a gramática cognitiva a fazer objeção à distinção 

excessivamente rígida entre semântica e pragmática. 

(2) a gramática cognitiva postula a gradação entre semântica e 

pragmática, assim como entre o conhecimento lingüístico e o 

conhecimento geral. 

Dessa forma, para a semântica cognitiva, a fronteira entre o 

conhecimento lingüístico e o conhecimento de mundo não é nítida, uma vez 

que o significado lingüístico se fundamenta em nosso conhecimento do 

mundo. Nessa perspectiva, a dicotomia semântica/pragmática é uma 

simplificação da complexidade da linguagem e da sua interação com a 

realidade através do uso. Cuenca e Hilferty sintetizam essa concepção da 

seguinte maneira: “a semântica não cabe em um dicionário: precisa, no 

mínimo, de toda uma enciclopédia” (1999, p. 94).  

 

1.5 Modelos Culturais 

 

De acordo com Cuenca e Hilferty (1999), devemos ter cautela ao levar 

até as últimas conseqüências o pressuposto de que a natureza do 

significado dos domínios cognitivos é ‘enciclopédica’, uma vez que se 

limitarmos todo e qualquer significado ao nosso conhecimento de mundo, 

não poderíamos explicar os efeitos de prototipicidade.  
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Vejamos o caso da palavra solteirão, estudada por Fillmore (1975, 

1982), conforme Cuenca e Hilferty: o protótipo de solteirão é um homem 

adulto não casado. Na nossa sociedade, diz respeito a um modelo cognitivo 

cultural em que as pessoas casam em uma determinada idade. Contudo, 

esse modelo deixa de fora as pessoas como o Papa, os padres, os 

homossexuais, entre outros. Assim, mesmo que tivéssemos acesso a todo 

nosso conhecimento enciclopédico, não poderíamos justificar estas 

diferenças que são motivos dos denominados efeitos prototípicos, uma vez 

que quaisquer destes casos entram no nosso conhecimento de mundo. Isso 

ocorre porque a palavra solteirão demarca uma espécie de domínio cognitivo 

cultural, que representa nosso conhecimento de mundo de forma parcial ou 

simplificada, conforme as circunstâncias vivenciadas. 

Em todo e qualquer ato de categorização, recorremos, mais ou menos 

conscientemente, a um ou vários modelos cognitivos previamente 

armazenados. Apenas raramente, quando nos deparamos com um objeto ou 

situação pouco conhecida, é que não nos apropriamos de um modelo 

cognitivo. Contudo, procuramos encontrar experiências semelhantes e, 

imediatamente, formar um modelo cognitivo presumível.  Segundo Ungerer e 

Schmid (1996, p. 49), isso pode ser muito bem percebido quando 

imaginamos, por exemplo, que alguém faz uma visita a um país que não é o 

seu, no caso a Inglaterra e vai assistir a um jogo de cricket5 pela primeira 

                                                 
5 O cricket é um esporte originado na Inglaterra no século XV. Ele é jogado com um taco ou 
betes. O princípio é o mesmo do beisebol: o arremessador tem que derrubar a "casinha" 
(wicket), e o rebatedor tem que bater a bola e correr até à outra wicket para marcar pontos. 
Um time de cricket é formado por 11 jogadores: dois batsmen (rebatedores), e onze fielders 
(jardineiros) no campo tentando eliminar os rebatedores e impedindo que a equipe da vez (a 
que rebate) complete os pontos. Além de derrubar a casinha, o rebatedor pode ser 
eliminado se a bola for pega no ar ou se a wicket  for quebrada antes de os rebatedores 
chegarem a ela ao tentar marcar seus pontos. Já o beisebol é um jogo de taco e bola que 



 39

vez na vida. A pessoa, não tendo nenhum modelo cognitivo da situação à 

disposição, não terá nenhuma idéia do que vai acontecer no campo. 

Contudo, ela tentará relacionar a modelos cognitivos semelhantes de jogos 

ou sobre seu conhecimento de beisebol. Isso equivale a pensar em um 

americano no Rio de Janeiro se deparando com o jogo do bicho e seu 

conjunto de regras. Ou um brasileiro numa briga de galo em Bali. Nenhum 

desses indivíduos têm em princípio modelos cognitivos à disposição, uma 

vez que os descaracterizemos do contexto globalizado em que o acesso à 

informação fala mais alto. 

De acordo com Ungerer e Schmid (op. cit., p. 49-50), se 

considerarmos que estados psicológicos sempre são experiências privadas 

e individuais, seremos obrigados a admitir que as descrições de tais 

modelos cognitivos envolvem, necessariamente, um grau considerável de 

idealização. Isto é, as descrições de modelos cognitivos estão baseadas na 

suposição que muitas pessoas têm o mesmo conhecimento básico sobre as 

coisas. Os modelos cognitivos não são universais, mas são circunstanciais e 

particulares, isto é, depende da cultura na qual uma pessoa cresce e vive. 

Contudo, cada cultura provê uma base minimamente comum para todas as 

situações que nós temos que experimentar para podermos formar um 

modelo cognitivo. Assim, voltando ao exemplo do cricket, segundo Ungerer, 

um russo ou um alemão pode não ter formado um modelo cognitivo de 

cricket, simplesmente porque não faz parte da cultura dele tentar jogar 

aquele jogo.  

                                                                                                                                           
tem as mesmas origens do cricket. Contudo, no beisebol cada equipe tem Tempos de 
Ataque e Tempos de Defesa. Um jogo de beisebol somente acaba depois que terminarem 
nove alternâncias de ataque/defesa (inning). 



 40

Assim, modelos cognitivos para domínios particulares dependem no 

final das contas de modelos culturais. Para Ungerer e Schmid, modelos 

cognitivos e modelos culturais são dois lados da mesma moeda, isto é, 

enquanto o modelo cognitivo enfatiza os aspectos individuais por sua 

natureza psicológica, o modelo cultural enfatiza o aspecto do coletivo, uma 

vez que só existe na medida em que é compartilhado por muitas pessoas. 

Dessa forma, devemos ficar atentos a essas dimensões do objeto de estudo. 

Vale ainda destacar que, uma vez que nos baseamos em nossas 

experiências cotidianas dos fenômenos que ocorrem ao nosso redor, os 

modelos culturais podem incluir suposições que, de um ponto de vista 

estritamente científico, pode ser questionável ou até não corresponder à 

situação vivida. 

Ungerer e Schmid entendem que, tal fato pode ser mais bem 

explicitado se, por exemplo, compreendermos que faz parte de nosso 

modelo cultural que 'cachorros' que abanam os rabos estão contentes e 

quando rosnam estão bravos.  

Para os etologistas ou biólogos, todas estas convicções são 

duvidosas, uma vez que os animais não têm emoções, no sentido que os 

humanos têm. Os modelos de tais estudiosos estão baseados em fatos 

científicos e, dessa forma, estes tipos de suposições são inconsistentes. 

Contudo, os modelos culturais ingênuos estão baseados em observações 

informais, convicções tradicionais e até mesmo superstições, que 

chamaremos de estereótipos sociais. 

Os estereótipos sociais para Lakoff (1987) estão, freqüentemente, em 

discussão pública e com o passar do tempo estão sujeitos a mudanças. Eles 
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também definem expectativas culturais e são reconhecidos como 

imprecisos.   

Lakoff elenca alguns dos seguintes estereótipos americanos 

contemporâneos: o estereótipo do político é conspiração, egoísmo e 

desonestidade. O estereótipo do solteiro é machista, aquele que namora 

muitas mulheres, é interessado em conquista sexual etc. O estereótipo do 

japonês é industrial, cortês, e inteligente. 

O autor entende que como as reuniões sociais são usadas para 

caracterizar expectativas culturais, alguns dos estereótipos tendem a ser 

explorados anunciando entretenimento popular. Por exemplo, nas palavras 

de Lakoff,  

Incidentalmente, o estereótipo de solteiro provê um segundo nível 
de efeitos de protótipo além daqueles que são conseqüências do 
fato de o modelo cognitivo idealizado (MCI) de solteiro não se 
ajustar a certas situações. Tomemos uma situação onde as 
condições de fundo do MCI de solteiro se adequa a situação na 
qual não há casos em que o conceito não esteja definido para 
tratar com: nenhum padre, nenhum homossexual, nenhum 
muçulmano com somente três esposas, nenhum Tarzan. Nessas 
situações, ainda pode haver efeito de protótipo, mas os efeitos 
aparecerão dentro dos limites da categoria. Nesses casos, o 
estereótipo social de um solteiro caracterizará os melhores 
exemplos, e esses solteiros não disputados que não se adequam 
ao estereótipo social serão exemplos menos privilegiados. Um 
solteiro que é machista, promíscuo e não doméstico adapta-se ao 
estereótipo de solteiro melhor que, diga-se, um homem não 
machista que gosta de cuidar de crianças, prefere uma relação 
estável com uma pessoa, não está interessado em conquista 
sexual, gosta de trabalhos doméstico e isto lhe faz bem, etc. 
Estereótipos são usados em certas situações para definir 
expectativas, fazer julgamentos e desenhar inferências. Assim, por 
exemplo, se tudo que se sabia sobre alguém é que ele era 
solteiro, deve-se ficar surpreendido ao descobrir que ele gosta de 
trabalhos doméstico e isso lhe faz bem, gosta de cuidar de 
crianças, etc. Assim, embora o MCI de solteiro esteja definido 
dentro da teoria clássica e tenha limites claros em situações que 
conformam às suposições de fundo, os efeitos prototípicos ainda 
podem acontecer internamente aos limites da categoria, por causa 
da presença de um estereótipo social. Incidentalmente, 
freqüentemente temos nomes para estereótipos, por exemplo, Tio 
Tom [da cabana do pai Tomaz], princesa judia, espantalho, etc. 
Estas são categorias que funcionam como estereótipos de outras 
categorias. Uma compreensão de tais categorias requer uma 
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compreensão de seus papeis como estereótipos (1987, p. 85-86, 
tradução nossa).  

 
 

Por fim, entendam os conceitos de:  

(1) situação como a interação de objetos no mundo real;  

(2) modelo cognitivo como a soma de experiências e armazenamento 

de contextos para um certo campo por um indivíduo;  

(3) e modelo cultural como uma visão de modelos cognitivos que 

realçam o fato que eles são intersubjetivamente compartilhados por 

membros de uma sociedade ou grupo social.  
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O corpus de nossa pesquisa é formado por 120 respostas à questão 

3 da prova discursiva de Língua Portuguesa do vestibular 2005 da UFRN. 

Oitenta (80) respostas são de vestibulandos6. As outras quarenta (40) 

respostas foram coletadas junto a alunos de uma escola da rede municipal 

de ensino.  

Os vestibulandos e alunos que forneceram as respostas serão 

denominados genericamente participantes (da pesquisa), a menos que seja 

necessário especificar sua condição. 

 

2.1 Instrumento de coleta de dados 

 

Como já foi mencionada, a seleção da questão de número 3 da 

prova de português do vestibular 2005 da UFRN não foi aleatória. Ela nos 

pareceu ser a mais pertinente para se analisar a construção do significado 

por parte dos usuários da língua, uma vez que ela apresenta, de maneira 

explícita, elementos contextuais e situacionais e dá ênfase à diferenciação 

de sentido entre os auxiliares e entre as frases.  

No que diz respeito aos resultados da questão 3, a COMPERVE 

constata que 56,1% dos vestibulandos obtiveram notas entre 0,76 e 1,00. 

31,4% dos candidatos obtiveram notas entre 0,51 e 0,75. 6,4% dos 

candidatos obtiveram notas entre 0,26 e 0,50; apenas 3,1%, tiveram notas 

entre 0,01 e 0,25; por fim, 2,9% dos vestibulandos obtiveram a nota 0. Isso 

                                                 
6 A COMPERVE nos forneceu 80 (oitenta) provas, sendo cada uma delas retiradas de 80 (oitenta) 
pacotes diferentes. Cada pacote tinha 30 (trinta) provas que seguiam a ordem numérica de 1 (um) a 30 
(trinta). As provas selecionadas são as de ordem numérica 30 (trinta). Elas são representativas da 
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significa que mais de 80% dos candidatos conseguiram êxito na questão.  

Vejamos o gráfico nº. 1: 
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Gráfico nº. 1: Prova Discursiva de Português: Vestibulando/Nota 

 

Além disso, quando comparamos a nota média da terceira questão 

com as notas médias das demais, verificamos que a nota média da questão 

1 é 0,22; a nota média da questão 2 é 0,21; a nota média da questão 4 é 

0,30 e a nota média da questão 5 é 0,33. Por conseguinte, apenas a 

questão de número 3, com a média de 0,73, parece ter conseguido um 

melhor desempenho dos candidatos.  

 

                                                                                                                                           
escala de notas dos candidatos, conforme informações do seu setor de estatística. É, portanto, uma 
amostra aleatória e sistemática em que todas as áreas foram contempladas.  
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Vejamos o gráfico nº. 2: 
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Gráfico nº. 2: Prova Discursiva de Português: Questões/Nota Média 

 

Lembremos que este trabalho não tem o propósito de avaliar as 

respostas certas e erradas, ou ainda criticar o desempenho dos 

participantes da pesquisa ou o ensino da Língua Portuguesa, mas sim 

analisar os procedimentos de construção da significação lexical7. 

A prova discursiva do vestibular se organiza em torno de 05 (cinco) 

questões. Verificamos que a questão nº. 1 trata da fidelidade e crença. A 

questão nº. 2 abordaa sexualidade, uma época em que se podia falar sobre 

isso claramente, como sobre uma época em que era proibido tocar neste 

assunto. A questão nº. 3 é a que, nas páginas seguintes, analisamos. A 

questão nº. 4 fala sobre casar, ficar ou namorar; fala sobre os 

relacionamentos na sociedade contemporânea. O casamento aqui é 

colocado como implicação de maiores responsabilidades e espaço para 

                                                 
7 Até o ano de 2003 a COMPERVE disponibilizava no seu sítio a discussão do nível de complexidade 
e dificuldades da questão.  
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que se organize uma família. Também se fala sobre uma época em que o 

único caminho com aceitação social era o casamento. E a questão nº. 5 

fala essencialmente sobre relacionamento.  

Já a prova objetiva contém quatro (04) textos. O primeiro texto fala de uma 

época em que as mulheres tinham que ter filhos e permissão por um genitor ou 

alguém responsável (primogênito da família) para o casamento. O segundo texto 

fala do amor e da felicidade de “contrair” o matrimônio. O terceiro é um texto 

romântico que fala de sentimentos; e o quarto texto fala do ser humano visto como 

um ser desacreditado na reconstrução de uma realidade mutilada. 

A prova com todas as questões e expectativas de respostas está 

disponível em anexo e no sítio da COMPERVE8. Observamos que tanto a 

prova objetiva quanto discursiva de português do ano de 2005 foram 

realizadas no mesmo dia. 

Ressaltamos, ainda, que os alunos do ensino fundamental 

responderam apenas a questão de número 3. Não tendo contato assim com 

o contexto da prova como um todo.  

As respostas dadas pelos participantes da pesquisa o leitor 

encontrará no Capítulo 3. 

Lembremos que a questão 3, já apresentada na Introdução, é a 

seguinte: 
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E a expectativa de resposta da COMPERVE correspondente é:  

Espera-se que o candidato perceba a diferença semântica no emprego dos verbos 
poder, precisar e dever, no seu funcionamento como auxiliares modais: o 
primeiro, no âmbito semântico da possibilidade/permissão; o segundo, da 
necessidade; e o terceiro, da obrigatoriedade.  

 

2.2 Contextualização dos dados 

2.2.1 Candidatos/Vestibular 

 

Todos os anos um grande número de estudantes se preparam para 

prestar o exame do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte que, desde 2001, ocorre em uma única etapa com dois tipos de 

avaliação: uma primeira, objetiva composta de 15 (quinze) questões de 

múltipla escolha e uma segunda, discursiva composta por 5 (cinco) 

questões dissertativas de conhecimentos específicos conforme a área e o 

curso escolhido. 

                                                                                                                                           
8 As questões e as expectativas de respostas estão disponíveis no sítio 
<http://www.comperve.ufrn.br>. Em anexo, as questões, as expectativas de respostas e as  respostas 
dos candidatos estão escaneadas. 
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Um dos critérios utilizados para a seleção dos candidatos, na 

segunda etapa do concurso, pela COMPERVE é a compreensão do texto 

escrito. A COMPERVE define um comando (uma pergunta) e uma resposta 

a esse comando (expectativa de resposta) e, por conseguinte, espera que 

as respostas dos candidatos correspondam ou se aproximem ao máximo 

da sua definição pré-estabelecida. O vestibulando tem, portanto, que 

organizar um texto, sabendo que este tem um controle do significado e um 

sentido a ser construído. 

Uma maior ou menor aproximação da expectativa de resposta 

definirá a classificação do candidato e, por conseguinte, a aprovação ou 

não aprovação no concurso. 

 No processo seletivo do ano de 2005, de acordo com o perfil 

apresentado no relatório da COMPERVE metade dos alunos estudaram em 

escola pública 44,7%, e a outra metade em escola privada 46,6%. Já a faixa 

etária desses candidatos se concentra mais entre 15 a 18 anos com 18,4% 

dos candidatos e entre 18 a 20 anos com 34,1%. 

 

2.2.2 Alunos/ Ensino Fundamental 

 

 Visando reunir elementos suficientes para concretizarmos nossas 

análises em consonância com os propósitos estabelecidos, o trabalho de 

coleta de dados também ocorreu em uma Escola da Rede Municipal de 

Ensino, situada no bairro da periferia, Cidade Nova, em Natal/RN.  A 

questão foi aplicada em uma sala de aula, com alunos de faixa etária entre 

11 e 14 anos. Sendo 24 alunos do sexo feminino e 16 do sexo masculino. É 
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importante destacar que, apesar de tão novos, muitos desses adolescentes 

conhecem pessoas da sua idade que já foram pais e estão casados.  

2.3 Os procedimentos de análise 

 

Nossa pesquisa utilizará procedimentos quantitativos, com o objetivo 

de depreender regularidades e padrões. Essa análise foi realizada com a 

ajuda do Microsoft Excel e do SPSS 13.0.9 A dimensão quantitativa será a 

base para a análise qualitativa tanto de partes abrangentes dos dados, como 

de aspectos pontuais, pouco significativos quantitativamente, mas 

importantes do ponto de vista descritivo. 

A análise é realizada em três etapas: Na primeira, definimos as 

categorias de análise10; na segunda, fazemos um levantamento dos 

sentidos e comentários de poder, precisar e dever, e, por fim, na terceira 

etapa, fazemos a análise qualitativa das variáveis mais representativas dos 

modelos culturais em jogo. 

Ainda quanto à análise, devemos considerar os seguintes aspectos:  

(1) O significado como sendo um conjunto de sentidos; 

(2) Quando nos referimos aos domínios cognitivos estamos 

essencialmente considerando o modelo apresentado por 

Langacker; 

(3) Quando nos referimos aos modelos culturais estamos adotando o 

modelo de Ungerer e Schmid.  

(4) O conceito de estereótipo social foi retirado do modelo de Lakoff. 

                                                 
9 Agradecemos a colaboração do Prof. Dr. Antonio Roazzi (Pós-Graduação em Psicologia 
Cognitiva - Universidade Federal de Pernambuco - UFPE) nessa etapa do nosso trabalho. 
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Assim, via categorias para a análise dos auxiliares modais – 

semântica enciclopédica, domínios cognitivos e modelos culturais 

(estereótipo social). 

 
                                                                                                                                           
10 Essas categorias foram criadas pela autora deste trabalho. 
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Capítulo 3 
 

Análise das respostas 
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3.1 Sentidos dos auxiliares modais, comentários e justificativas 

 

A expectativa de resposta da COMPERVE fornece os sentidos 

básicos dos auxiliares modais:  

Poder: sentido de possibilidade e permissão 

Precisar: sentido de necessidade 

Dever: sentido de obrigatoriedade 

Com relação a poder, os significados registrados pelos dicionários 

Houaiss e Michaelis apontam para uma distinção das acepções de 

possibilidade e permissão, enquanto o Aurélio – tal como a expectativa de 

resposta – não faz essa distinção, como mostra o quadro abaixo:  

 

Quadro nº. 2: Dicionários/acepções de poder. 

 Dicionário eletrônico 
Houaiss da língua 

portuguesa 

Michaelis. Moderno 
dicionário da língua 

portuguesa 

Aurélio. Novo 
dicionário da língua 

portuguesa 
 
 
 
 
 
Poder 
 
 
 

• Ter a faculdade ou  
a possibilidade de; 
• Ter autorização 
para; 
• Direito ou  
capacidade de decidir, 
agir e ter voz de mando; 
autoridade; 
 

• Ter a faculdade 
ou possibilidade de; 
• Ter autoridade,  
domínio ou influência para;  
• Ter permissão  
ou autorização para; 
 

• Ter possibilidade 
ou autorização para; 
• Ter ocasião  
ou oportunidade de; 
 

 

No contexto colocado pela questão, parece-nos relevante aceitar a 

hipótese da distinção entre a acepção de poder como possibilidade 

(faculdade) e a de poder como permissão (autorização). 

O auxiliar modal precisar apresenta as seguintes acepções: 
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Quadro nº. 3: Dicionários/acepções de precisar. 

 Dicionário eletrônico 
Houaiss da língua 

portuguesa 

Michaelis. Moderno 
dicionário da língua 

portuguesa 

Dicionário Aurélio 

 
 
Precisar 

• Ter necessidade de;  
• Carecer, 
necessitar. 
 

• Ter precisão ou  
necessidade de. 
 

• Ter precisão  
ou necessidade de; 
• Ter  
necessidade, carecer. 
 

 

Já para o auxiliar modal dever os dicionários dão as acepções abaixo: 

 

Quadro nº. 4: Dicionários/acepções de dever. 

 Dicionário eletrônico 
Houaiss da língua 

portuguesa 

Michaelis. Moderno 
dicionário da língua 

portuguesa 

Dicionário Aurélio 

Dever • Ter de pagar; ter  
dívidas ou obrigações; 
• Estar em  
agradecimento; estar 
obrigado por; 
• Estarem (duas ou  
mais pessoas) obrigadas a 
se dar (algo) mutuamente; 
• Uma necessidade  
ou uma obrigação que é 
conferida ao processo 
denotado pelo verbo 
principal; 
• Uma necessidade- 
fatalidade com que se 
encara a realização do 
processo denotado pelo 
verbo principal. 

• Ter obrigação de; 
• Ter por obrigação; 
• Ter de. 

 
 

• Ter obrigação de; 
• Estar  
obrigado ao pagamento 
de; 
• Ter dívidas ou 

deveres; 
 

 

O dicionário Houaiss coloca como um dos sentidos do auxiliar dever 

‘necessidade de’. Este sentido é colocado na expectativa de resposta da 

COMPERVE como sendo apenas do auxiliar precisar. Os dados permitem 

depreender outros sentidos dos auxiliares além daqueles apontados na 

expectativa de resposta da COMPERVE: 

– Poder como possibilidade: “A frase tem um sentido de possibilidade”. 

(Participante 15) 
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– Poder como permissão: “o pai diz à filha que permite que ela se case”. 

(Participante 21) 

– Poder como liberdade: “o verbo “poder” dá idéia de liberdade, escolha”. 

(Participante 25) 

– Poder - Outros sentidos: “o verbo “poder” nos transmite uma idéia de 

conseqüência”. (Participante 74) 

– Precisar como necessidade: “quando o pai usa do verbo “precisa”, ele se 

refere à filha que ela necessita se casar”. (Participante 30) 

– Precisar como Conselho 111: “o verbo “precisa”, há uma idéia de 

conselho”. (Participante 09) 

 – Precisar – Outros sentidos: “está dando uma sugestão”. (Participante 60) 

– Dever como obrigação: “O verbo dever dá o sentido de obrigação”. 

(Participante 61) 

– Dever como ordem: “como se fosse uma ordem do pai para a menina”. 

(Participante 04) 

– Dever como Conselho 2: “o pai está aconselhando a filha a se casar”. 

(Participante 68) 

– Dever - Outros sentidos: “expressa uma condição”. (Participante 21) 

Além dos sentidos depreendidos, observamos que muitas respostas 

introduzem elementos de explicação e interpretação desses sentidos. Por 

exemplo:  

1. “Existe a necessidade de se casar (isto pode não ser feito por 

ela). E a utilização do dever, exprime uma obrigação (está 

sendo imposto)”. (Participante 35) 
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Quando a resposta estiver acompanhada de elementos de 

interpretação, de avaliação ou de explicação, como mostrado no exemplo, 

chamaremos esses elementos de comentários (ou seja, comentários dos 

sentidos). Naturalmente, os comentários podem ser realizados com relação 

a cada um dos sentidos dos auxiliares modais acima identificados, como 

mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro nº. 5.: Comentários de PODER, PRECISAR, DEVER 

Comentários de PODER Comentários de PRECISAR Comentários de DEVER 
Comentário de Possibilidade  
Comentário de Permissão 
Comentário de Liberdade 
Comentários de  Outros 
sentidos 
Comentários de 
Justificativas 

Comentários de 
Necessidade 
Comentários de Conselho 1 
Comentários de Outros 
sentidos  
Comentários de 
Justificativas 

Comentários de Obrigação 
Comentários de Ordem  
Comentários de Conselho 2 
Comentários de Outros 
sentidos 
Comentários de 
Justificativas 

 

Há outras respostas, ainda, que não identificam sentidos para os 

auxiliares (ou repetem o sentido da questão), mas apresentam justificativas 

ou motivos no lugar de sentido: 

1. “A filha pode se casar o dia e a hora que achar melhor, ou seja, já tem 

idade para isso. (Você precisa se casar) A filha precisa se casar por 

vários motivos um deles é que a filha pode ter engravidado”. 

(Participante 81) 

Nesse exemplo, não há interpretação semântica dos auxiliares, mas 

justificativas. Quando a resposta contiver esses elementos de justificativa, 

ou motivos isolados, ao invés de sentidos, como no exemplo do participante 

81, chamaremos essa categoria que se depreende da nossa análise de 

justificativas.  

                                                                                                                                           
11 Distinguimos Conselho 1, situado no âmbito de precisar, de Conselho 2, situado no âmbito de 
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Completando nossa identificação das categorias, diversas 

ocorrências dos comentários e das justificativas (mas não todas) 

expressam, de forma bastante clara, modelos culturais, como nos 

exemplos abaixo: 

1. “O pai está obrigando porque se não ela vai ficar para ‘titia’”. 

(Participante 99) 

2. “a filha tem a obrigação social, familiar de se casar”. 

(Participante 43) 

3. “ela está em uma idade excelente para se casar”. (Participante 

93) 

O quadro a seguir sintetiza a estrutura semântica que acabamos de 

expor para os auxiliares modais: 

 

Quadro nº. 6: Síntese da estrutura semântica para os auxiliares modais. 

PODER PRECISAR DEVER 
Possibilidade 
Permissão 
Liberdade 
Outros sentidos 
Comentários 
Justificativas 
(Modelos culturais) 

Necessidade 
Conselho 1 
Outros sentidos 
Comentários 
Justificativa 
(Modelos culturais) 

Obrigação 
Ordem 
Conselho 2 
Comentários 
Outros sentidos 
Justificativa 
(Modelos culturais) 

 

Essas categorias nos permitem analisar o conjunto das respostas de 

maneira mais detalhada, visando determinar freqüências e padrões de 

combinação dos sentidos, bem como destes com as justificativas. 

 

 

 

                                                                                                                                           
dever. Ou seja, tanto precisar como dever são definidos por “conselho” ou expressões equivalentes.   
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3.2 Respostas dos participantes da pesquisa 

 

Para a análise das respostas utilizaremos as seguintes convenções 

tipográficas: 

- sentidos dos auxiliares, incluindo “outros sentidos”: formato normal 

(fonte corpo de texto, redondo); 

- comentários: itálico; 

- justificativas: sublinhado;  

- modelos culturais: negrito 

- modelos culturais e justificativas: negrito sublinhado 

- comentários e modelos culturais: itálico negrito 

 

O Quadro nº. 7 apresenta as 120 respostas, transcritas exatamente 

como se encontram nas folhas de coleta de dados, incluindo inadequações 

gramaticais. 
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Quadro nº. 7: As respostas dos participantes da pesquisa 

Participante 01 Participante 02 Participante 03 Participante 04 
 

Participante 05 
 
Na primeira frase o pode deixa a
frase com um sentido optativo, ela
pode ou não se casar; é uma
permissão.  
 
Já na segunda o precisa “dá um ar”
de necessidade; é quase que um
conselho.  
 
E na terceira o deve é um ultimato,
uma intimação; a pessoa a qual se
fala não tem outra opção.  

 
A diferença existente é que
na primeira frase o pai
autoriza a filha a casar-se,  
 
na segunda o pai diz que a
filha necessita casar-se,  
 
já na terceira obriga a filha
a casar-se. 

 
“_Você pode se casar”; nesta
frase a utilização do verbo
“pode” dá a idéia de
consentimento, autorização.  
 
Já em: “_Você precisa se
casar”; a utilização do
“precisa” indica o sentido de
necessidade.  
 
E por último: “_Você deve se
casar”, pode-se se integrar
como uma ordenação. 

 
Na primeira, o verbo poder
mostra a autorização do pai da
menina p/ o casamento, e
também o estado em que ela
se encontra: o estar livre para
se casar.                                     
 
Na segunda, o verbo precisar
demonstra necessidade, o pai
expressa preocupação com a
filha devido a algo diferente...
E também porque chegou a
hora da filha dele se casar, ele
percebeu isso por algum
motivo qualquer.                 
 
Na terceira, o verbo dever tem o
significado de obrigação, como
se fosse uma ordem do pai para
a menina.                                     

 
O uso dos verbos poder, precisar e
dever tem diferentes sentidos na
medida que apresentam divergentes
interpretações.  
 
Onde o primeiro verbo poder tem
sentido de escolha, ou seja a filha
adolescente escolhe se quer ou não
casar;  
 
o segundo verbo tem a idéia de
necessário, dando à filha um conselho
de se casar;  
 
e o terceiro verbo dever exprime
obrigação, sendo obrigatoriamente
imposto a filha o casamento. 

Participante 06 Participante 07 Participante 08 Participante 09 Participante 10 
 
A diferença de sentido das frases em
relação  
 
ao primeiro verbo destacado é que
fica subentendido a permissão que o
pai dá a filha caso uma decisão
futura.  
 
Já no verbo “precisa” da segunda
frase demonstra uma necessidade
que o pai da a filha em relação ao
casamento, da necessidade da
constituição de uma família e de
uma estabilidade.  
 
Na última frase o verbo dever dá a
idéia de obrigação seguida pelo
contexto. 

 
Na primeira frase fica a
idéia de permissão,  
 
a segunda o verbo
demonstra a necessidade
de casar  
 
e na terceira é uma ordem
dada pelo pai para a filha
casar. 

 
Na frase: Você pode se casar.
O verbo poder indica
autorização, o que leva o leitor
ao entendimento de que a filha
está autorizada a se casar.       
 
O verbo indica necessidade,
levando a interpretação de que
a filha precisa, no sentido de
necessita, casar.                      
 
Na frase: Você deve se casar.
O verbo expressa ordem, o
que faz com que o leitor veja
claramente que a filha tem o
dever de se casar. 

 
A diferença ocorrida entre as
frases são:  
 
com a utilização do verbo
“pode”, na primeira frase a uma
idéia de permissão,  
 
no segundo exemplo o verbo
“precisa”, a uma idéia de
conselho,  
 
já o terceiro caso o verbo “deve”
expressa o casamento como
forma obrigatória. 

 
Na primeira frase o verbo pode dá uma
idéia de escolha (livre arbítrio) de se
casar ou não.    
 
Na segunda frase o verbo precisa dá
uma idéia de necessidade de que haja
um casamento.                                 
 
Na terceira frase o verbo deve dá uma
idéia de ordem, em que a filha tem que
se casar. 
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Participante 11 Participante 12 Participante 13 Participante 14 Participante 15 
 
As diferenças entre os sentidos 
das frases acima são dadas a 
partir dos verbos, pois  
 
no primeiro caso o verbo poder 
indica na frase o sentido de 
permissão,  
 
no segundo caso, o verbo 
indica necessidade  
 
e no terceiro o verbo dever dá 
um sentido de obrigação.   

 
Quando o pai diz: Você pode se 
casar está aprovando, permitindo 
que a mesma se case em um 
curto, médio ou longo prazo, 
indica apoio a decisão da filha. 
 
Ao afirmar que a filha precisa se 
casar, o pai está colocando como 
necessidade o fato da filha ter que 
casar.                                                 
 
Já quando o pai diz que a filha deve 
se casar, ele não está impondo, 
está aconselhando que ela o faça. 

 
A diferença existente nas 
três frases é que  
 
na primeira o verbo pode 
expressa condição,  
 
já na segunda o verbo 
precisa dar idéia de 
necessidade,  
 
enquanto na última o verbo 
deve demonstrar 
obrigação. 

 
As diferenças de sentido entre 
as três frases são os empregos 
dos verbos.                                 
 
Na primeira frase o verbo poder 
dá um sentido de opção. No 
caso a opção que o sujeito tem 
ou não de se casar.                     
 
Na segunda frase o verbo 
precisar dá um sentido de 
necessidade. No caso a 
necessidade que o sujeito tem 
de se casar.                                 
 
Na terceira frase o verbo dever 
dá um sentido de ordem. No 
caso a ordem que o sujeito tem 
de se casar de qualquer jeito. 

 
Na primeira frase o verbo poder 
indica possibilidade, indica uma 
escolha individual. A frase tem um 
sentido de possibilidade.           
 
Na segunda frase o verbo precisar 
indica necessidade. A frase ganha 
um sentido de necessidade.                 
 
Já na terceira frase o verbo dever 
indica uma ordem, o verbo está 
sendo empregado no imperativo, 
logo a frase tem um sentido de 
ordem, sentido imperativo. 

Participante 16 Participante 17 Participante 18 Participante 19 Participante 20 
 
Na primeira frase o verbo poder 
dá um sentido a frase de 
autorização ou permissão, para 
casar.                  
 
Na segunda frase o verbo 
precisar dá o sentido que ele 
está advertindo, que precisa 
casar.                                           
 
Na terceira frase o verbo dever 
dá sentido a frase que ele está 
por impor, é uma imposição. 

 
A palavra poder no sentido frase 1, 
se faz parecer uma espécie de 
autorização, liberação.                        
 
Frase 2, no sentido de necessidade.  
 
Frase 3, no sentido de 
particularidades e até cobrança 
de tal sociedade pertencente ao 
ser no sentido de “obrigação” de 
um laço matrimonial. 

 
Quando ele diz: Você pode 
se casar ele está dando a 
liberdade de escolha à 
filha.             
 
Quando diz: Você precisa 
se casar deixa claro que 
há uma necessidade do 
ponto de vista da 
sociedade (uma certa 
cobrança da sociedade)     
 
E finalmente, quando diz: 
Você deve se casar. Ele 
impõe à filha a condição 
de se casar sem opção 
de recusa. 

 
A primeira explicita autorização 
do pai.                                         
 
A segunda explica a 
necessidade da filha se casar.    
 
A terceira mostra a obrigação 
da filha se casar. 

 
Na primeira frase, “Você precisa se 
casar”, o pai autoriza a filha a casar-
se.                                       
 
Na segunda frase o pai aconselha a 
filha a fazer uma ação, no caso 
casar.                  
 
Na terceira opção o pai dá uma 
ordem à filha, impondo a sua 
vontade. 
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Participante 21 Participante 22 Participante 23 Participante 24 Participante 25 

Na primeira frase, o pai diz à 
filha que permite que ela se 
case, Neste caso, o verbo 
"poder" é usado dando idéia de 
permissão, de consentimento 
do pai quanto ao casamento da 
filha.  
 
Na segunda frase, o verbo 
precisar é usado dando uma 
idéia de que a filha tem que 
se casar com urgência, que 
para ela, o casamento é uma 
necessidade.  
 
E por último, na terceira frase, 
a afirmação do pai usando o 
verbo dever, expressa uma 
condição, uma opção ou um 
caminho a ser seguido por sua 
filha. 

A primeira frase com o verbo 
“poder” o pai permite a possibilidade 
do casamento,  
 
já que na segunda ele cita a 
necessidade da filha casar,  
 
onde que a terceira ele apresenta o 
dever a obrigação do matrimônio 
dela. 

Na primeira frase, o uso do 
verbo "poder" deixa explícito o 
sentido de permissão, ou seja, 
o pai deixando sua filha se 
casar.  
 
Na segunda frase, o verbo é 
"precisar" e esse deixa claro a 
idéia de necessidade,  
 
e no último caso, o verbo 
"dever" implica em uma idéia 
de obrigação, ou seja, o pai 
impondo o casamento à filha. 

O verbo “poder” indica a 
possibilidade da filha se casar. 
 
O verbo “precisar” indica a 
necessidade da filha se casar  
 
e o verbo “dever” indica uma 
obrigatoriedade. 

Na frase você pode se casar, o 
verbo “poder” dá idéia de 
liberdade, escolha.  
 
Já o verbo precisar é visto como 
uma necessidade  
 
e o verbo (como ordem) dever 
sendo uma ordem. 

Participante 26 Participante 27 Participante 28 Participante 29 Participante 30 
 
O verbo “poder” tem o sentido 
de aceitação por parte do pai,  
 
já o verbo “precisa” tem o 
sentido de necessidade da 
filha,  
 
enquanto que o verbo “deve” 
possui o sentido de obrigação. 

 
Na primeira frase ao empregar-se o 
verbo “poder”, denota-se uma idéia 
de permissão, liberação, nas quais 
o pai concede à filha.  
 
Na segunda frase, o verbo 
“precisar” expressa sentido de 
conselho ou dica proposta pelo pai 
à sua filha.  
 
Já na terceira frase, a utilização do 
verbo “dever” caracteriza uma 
ordem ou obrigação imposta pelo 
pai a ser acatada pela filha. 

 
Na primeira frase “Você pode 
se casar” o verbo “pode” dá a 
intenção de escolha entre 
casar ou não.  
 
Na segunda frase “Você 
precisa se casar” o verbo 
“precisa” dá a intenção de 
necessitar, mas não é 
obrigado.                                     
 
Na terceira frase “Você deve 
se casar” o verbo “deve” dá a 
condição de obrigação. 

 
Os verbos presentes nas 
frases acima, apresentam 
sentidos diferentes quanto a 
questão da escolha.  
 
Ao utilizar o termo "poder", 
indica-se o livre-arbítrio, no 
caso ao casamento.  
 
Já a expressão "precisa", 
mostra a agonia do pai pela 
filha ainda não ter casado. 
 
Porém, o verbo "deve" significa 
imposição, devido a 
determinadas circunstâncias 
não vistas na oração. 

 
Quando o pai utiliza do verbo 
“pode” na frase deixando-a 
assim, “você pode se casar”; ele 
está autorizando a sua filha que 
ela pode se casar quando quiser,  
 
mas quando o pai usa do verbo 
“precisa”, ele se refere a filha que 
ela necessita de se casar,  
 
e quando utilizado o verbo “deve”, 
o pai está emitindo uma ordem, 
que é para a filha se casar. 
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Participante 31 Participante 32 Participante 33 Participante 34 Participante 35 
 
Na primeira o uso do termo 
“pode” tem sentido de 
permissão, ou seja, ele permite 
que ela se case,  
 
na segunda o termo “precisa” 
denota o mesmo que 
necessidade, afirma que a filha 
necessita casar,  
 
já na última frase a utilização 
da palavra “deve” explicita o 
mesmo que obrigação, ela tem 
a obrigação de casar.  
 

 
Na primeira frase, o pai demonstra 
permitir que sua filha se case, se 
isto for do interesse da mesma.          
 
Na segunda frase, o pai aconselha 
sua filha, dizendo-a que ela precisa 
se casar.                    
 
Na última frase, o pai obriga sua 
filha a casar-se. 

 
Você pode se casar. Pode tem 
sentido de permissão.                 
 
Você precisa se casar. Precisa 
tem sentido de necessidade.      
 
Você deve se casar. Deve tem 
sentido de obrigação. 

 
A diferença de sentido entre as 
frases acima, considerando o 
uso dos verbos poder, precisar 
e dever é que  
 
na primeira frase o verbo 
“poder” expressa uma 
autorização para casar,  
na segunda frase o verbo 
“precisar” explicita uma 
necessidade  
 
e na terceira frase o verbo tem 
o sentido de obrigação. 

 
No poder, você tem duas opções 
a escolher (no caso do texto 
acima) em se casar, ou não se 
casar.  
 
No precisar, existe a necessidade 
de se casar (isto pode não ser 
feito por ela).  
 
E a utilização do dever, exprime 
uma obrigação (está sendo 
imposto). 

Participante 36 Participante 37 Participante 38 Participante 39 Participante 40 
 
A diferença é a seguinte:  
 
Na frase: - Você pode se casar; 
o pai está dando a filha 
permissão para ela se casar.       
 
Na frase: - Você precisa se 
casar; o pai está dando um 
conselho para filha.                      
 
Já na última frase: - Você deve 
se casar; o pai está dando uma 
ordem para que a filha se case, 
considerando que o verbo 
“dever” expressa uma idéia de 
obrigação. 

 
1°) Você pode se casar. Atua como 
um consentimento normal do pai 
para a filha.         
 
2°) Você precisa se casar. Por 
algum motivo, o pai aconselha a 
filha a se casar.                     
 
3°) Você deve se casar. O sentido é 
bem diferente. Demonstra 
imposição, obrigação, firmeza.  

 
Poder – Indica uma 
circunstância desprovida de 
obrigação propõe uma 
liberdade de escolha, de 
atitude.                              
 
Precisar – Indica uma 
necessidade, quase que uma 
obrigação, mas ainda deixa 
margem para uma escolha.        
 
Dever – Indica obrigação, 
dever, uma imposição. 

 
Na primeira frase, o uso do 
verbo poder indica a 
possibilidade de a adolescente 
querer casar-se.  
 
Na segunda, a utilização do 
verbo precisar explicita que 
casar é uma necessidade para 
a adolescente.  
 
Já na terceira, o uso do verbo 
dever indica que a adolescente 
tem a obrigação de se casar. 

 
Na primeira frase, o autor 
emprega o verbo poder para dizer 
que a pessoa a quem ele falou 
tem a oportunidade de casar-se, 
mas que não há uma 
obrigatoriedade nisso;  
 
na segunda ele diz que a pessoa 
possui uma necessidade, que é a 
de casar;  
 
já na terceira frase ele emprega 
esse verbo para dizê-lo que, além 
de sua necessidade também há 
uma certa urgência e obrigação 
em ela casar. 
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Participante 41 Participante 42 Participante 43 Participante 44 Participante 45 

 
Na primeira frase, o pai da 
adolescente permite que ela se 
case;  
 
na segunda, o genitor ver uma 
necessidade de a filha casar-
se; já  
 
na terceira, o pai impõe-lhe um 
dever: o de casar-se. 

 
Na primeira oração, o verbo 
“poder”demonstra um sentido de 
permissão, onde o pai autoriza o 
casamento.                  
 
Na segunda oração, o verbo 
“precisar” indica o sentido de 
necessidade, o pai precisa que a 
filha se case.                           
 
Já na terceira oração, o verbo 
“dever” nos dá a idéia de obrigação 
ou conselho. 

 
Na frase – “Você pode se 
casar”, o pai está querendo 
dizer que a filha tem 
permissão, está apta ao 
casamento.  
 
Na segunda frase – “Você 
precisa se casar”, o mesmo 
está afirmando que ela 
necessita do casamento.  
 
E na última frase – Você deve 
se casar, ele diz que a filha 
tem a obrigação social, 
familiar de se casar. 

 
Na primeira frase "Você pode 
se casar" o sentido do verbo 
poder expressa concessão;  
 
já na segunda frase "Você 
precisa se casar" o sentido do 
verbo precisar expressa 
necessidade  
 
e na terceira frase "Você deve 
se casar" o sentido do verbo 
dever expressa 
obrigatoriedade. 

 
A primeira frase se refere a 
decisão que ela pode tomar 
(sendo do seu consentimento).  
 
A segunda frase já esta com o 
fato da necessidade.                      
 
A terceira explicita uma 
obrigação, pouco importando 
suas opiniões. 

Participante 46 Participante 47 Participante 48 Participante 49 Participante 50 
 
Na primeira frase o pai passa a 
filha que ela possui o livre 
arbítrio e que pode se casar;  
 
na segunda frase o pai passa a 
filha que necessita se casar, 
ela deve fazer isso;  
 
já na terceira frase o pai passa 
pra filha que ela deve se casar, 
isto significa que ela precisa 
seguir a ordem que o pai impôs 
a ela. 

 
Na primeira frase: - Você pode se 
casar. O pai está “aceitando no 
ato ou colocando que ela já tem 
idade para isto”.                            
 
Na segunda frase: - Você precisa se 
casar. O pai coloca uma situação de 
“necessidade” que a filha tem que 
assumir.                            
 
Na terceira frase: - Você deve se 
casar. O pai coloca uma “imposição, 
ordem” a qual tem que aceitar. 

 
Com o verbo poder, explicita 
uma permissão, como se 
houvesse um pedido.  
 
Já no segundo explicita uma 
necessidade, algo que o pai 
queria para melhor passar 
perante a sociedade.  
 
E o terceiro e último algo 
devido em que o pai desfaz 
dizendo ou mandando que se 
deve casar. 

 
Na primeira frase, o pai 
permite que sua filha se case, 
e neste caso o verbo poder 
tem sentido de liberação.  
 
Na segunda frase, o pai dá 
uma advertência a sua filha, e 
o verbo precisar tem sentido 
de necessidade.  
 
Na terceira frase, o pai dá uma 
ordem a sua filha e o verbo 
dever tem sentido de 
obrigação. 

 
Na primeira frase, a filha 
adolescente tem a liberdade de 
casar.  
 
Na segunda frase existe uma 
necessidade para que esta case,  
 
já na última frase, há uma 
obrigação para a realização do 
casamento. 
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Participante 51 Participante 52 Participante 53 Participante 54 Participante 55 
 
Na primeira frase com o verbo 
poder tem o sentido de que a 
adolescente pode opinar, pode 
escolher entre se casar ou não. 
 
Na segunda frase com o verbo 
precisar, a adolescente já não 
pode opinar, aparenta um fato 
de necessidade. 
 
Na terceira frase com o verbo 
deve, a adolescente não tem 
escolha só resta uma saída 
para ela, a de se casar. 
 

 
Na primeira frase, o poder tem 
sentido de afirmação, conformidade, 
liberdade de escolha “você pode se 
casar”. 
 
Já na segunda frase “você precisa 
se casar”, o verbo precisar mostra a 
necessidade que a filha tem em 
relação ao casamento. 
 
E por último na terceira frase “você 
deve se casar”, o verbo dever tem 
sentido de obrigação. 
 

 
O verbo “poder” na 1ª frase 
determina que nada impede 
sua filha de se casar. 
 
Já na segunda frase o verbo 
“precisa” apresenta um 
momento certo ou adequado 
para sua filha casar. 
 
E o último verbo “dever” está 
presente no sentido de que 
algo aconteceu para que sua 
filha tenha que se casar. 
 

 
Na primeira frase o verbo 
“poder” expressa um sentido 
de opção que o pai dá a filha; 
 
já na segunda frase o verbo 
“precisar” é um opinião dada 
pelo pai à filha, no intuito que 
seria uma necessidade para a 
filha se casar. 
 
E na última frase o verbo 
“dever” expressa uma opinião 
definitiva do pai, em que a filha 
tem que se casar por algum 
motivo. 
 

 
Posse, 
 
Precisão, 
 
e ordem. 
 

Participante 56 Participante 57 Participante 58 Participante 59 Participante 60 
 
No primeiro período o verbo 
poder nos dá o sentido de 
consentimento, 
 
enquanto no segundo o verbo 
precisar passa a idéia de 
necessidade 
  
e o verbo dever da terceira 
frase está no sentido opinativo.   
 

 
A diferença de sentido das frases 
podem ser vistas da seguinte forma:
 
Na primeira frase dá uma idéia de 
permissão, isso pode ser percebido 
devido ao uso do verbo na segunda 
pessoa do singular. 
 
Na segunda frase, transmite a idéia 
de necessidade, no caso, a 
necessidade da filha se casar. 
 
Na terceira frase, percebe-se uma 
imposição, onde o verbo é colocado 
na segunda pessoa do singular. 
 

 
Você pode se casar. No 
primeiro caso a frase dá a 
idéia de escolha, indica o 
caminho. Modo indicativo. 
 
Você precisa se casar. Aqui o 
enunciado exalta a 
necessidade (explicação). 
Modo subjuntivo. 
 
Você deve se casar. Já aqui a 
afirmação é direta e impõe 
ordem. Modo imperativo. 
 

 
No primeiro: o termo faz 
referência a não existir 
nenhum empecilho. Que ela 
pode se casar. 
 
No segundo: Prefere-se a 
necessidade. Que ela precisa 
se casar. 
 
No terceiro: refere-se a o 
desejo. Que ela deve se casar.
 

 
A diferença de sentido entre as 
frases acima são 
respectivamente: 
 
sentido de permissão; 
 
está dando uma sugestão 
 
e sentido de obrigação. 
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Participante 61 Participante 62 Participante 63 Participante 64 Participante 65 

 
Na frase: Você pode se casar. 
O verbo poder dá o sentido de 
aceitação ou permissão. 
 
Na frase: Você precisa se 
casar. O verbo precisar dá o 
sentido de que já está na 
hora de se casar. 
 
Na frase: Você deve se casar. 
O verbo dever dá o sentido de 
obrigação. 
 

 
Pode – Você pode se casar. É de 
livre e espontânea vontade de cada 
um, se quer se casar ou não. 
 
Precisa – Você precisa se casar. 
Precisa de uma ajuda, ou uma 
companheira (o) que lhe anime e 
lhe ajude a crescer. 
 
Deve – Você deve se casar. É com 
o sentido de uma obrigação sem 
ter nenhuma opção de escolha, 
como era antigamente. 
 

 
Ambos os verbos são 
utilizados na terceira pessoa 
do singular, mas a diferença é 
dada apenas pelo emprego 
das palavras. 
 
No primeiro caso, o pai indica 
à filha uma das alternativas 
que ela possui, 
 
já no segundo caso, é dada 
uma única alternativa à filha  
 
no terceiro caso, o emprego do 
verbo “dever” faz com que a 
frase deixe de ser alternativa e 
passe uma idéia de ordem. 

 
O primeiro verbo transmite um 
sentido de algo no qual você é 
livre para fazer a escolha de 
sua preferência, 
 
diferentemente do verbo 
“precisa” que dá a idéia de 
algo indispensável. 
 
O terceiro e último verbo traz 
um sentido de obrigação. 
 

 
Você pode se casar. O pai está 
autorizando. 
 
Você precisa se casar. O pai fala 
da necessidade de um 
casamento. 
 
Você deve se casar. O pai fala 
de um compromisso familiar. 
 

Participante 66 Participante 67 Participante 68 Participante 69 Participante 70 
Nas frases acima à diferença 
de sentido nas três. Os verbos 
poder, precisar e dever dão 
diferentes sentidos a uma frase 
como por exemplo 
 
o verbo poder dá um 
significado de autorização ou 
até de escolha, 
 
o verbo precisar dá um 
significado de obrigação; 
  
o verbo dever dá um significado 
obrigação futura (que 
futuramente ela deve casar, 
estudar, ler e etc). 
 

 
Você pode se casar: o verbo poder 
nessa frase está autorizando, 
liberando uma ação a ser feita. 
 
Você precisa: o verbo demonstra 
uma necessidade a ser realizada. 
 
Você deve: o verbo mostra uma 
ordem indireta. 
 

 
Na primeira frase, o pai 
demonstra uma possibilidade 
para a filha, cabendo a ela 
decidir se deve ou não se 
casar. 
 
Na segunda frase, o pai 
mostra para filha que ela tem 
necessidade de se casar, que 
por algum motivo ela precisa 
se casar. 
 
Já na terceira frase, o pai está 
aconselhando a filha a casar, 
mostrando-se a favor de seu 
casamento. 
 

 
Na primeira, o “poder” significa 
que a jovem possui um poder 
de escolha, a decisão fica a 
critério dela. 
 
Na segunda, o termo “precisar” 
informa que a filha pode casar 
ou não casar, mas será 
beneficiada na primeira 
opção. 
 
Já na terceira, o pai impõe um 
dever, e a filha adolescente 
necessariamente tem que 
casar, ela não tem escolha, e 
o pai espera que ela cumpra.
 

 
A diferença é causada pelo uso 
dos diferentes verbos. 
 
Na primeira frase o pai diz que 
ela pode se casar, ou seja, ela 
tem esse direito. 
 
Na segunda o pai diz que ela 
precisa se casar, necessita se 
casar por algum motivo. 
 
Na terceira frase o pai diz que a 
filha deve se casar, que ela tem o 
dever e a obrigação de casar. 
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Participante 71 Participante 72 Participante 73 Participante 74 Participante 75 

 
Na primeira frase o pai 
expressa uma idéia de 
consentimento dado à 
filha. 
 
Na segunda o pai já se 
mostra meio 
desesperado em 
relação à filha e o 
casamento. 
 
Já na terceira, ele já 
expressa que sua filha 
deve se casar por 
motivos não citados. 
 

 
Através do verbo “poder”: O pai deixa 
a entender que aprova e permite 
que a filha se case. 
 
Através do verbo “precisar”: O pai 
deixa a entender sua insatisfação 
pela filha não está casada. 
 
Através do verbo “dever”: O pai deixa 
a entender sua intenção de 
aconselhar a filha a um pouco de 
desaprovação dela não ter casado 
ainda. 
 

 
Na primeira frase há um 
sentido de opção, ou seja, 
a adolescente pode optar 
por se casar ou não. 
 
 Na segunda frase há um 
sentido de necessidade, ou 
seja, adolescente precisa 
(tem necessidade) se 
casar. 
 
Na terceira frase há um 
sentido de opinião, ou seja, 
o pai opina a favor do 
casamento da filha 
adolescente. 
 

 
Os verbos acima apresentam os seguintes 
significados: 
 
Na primeira oração o verbo “pode” nos 
transmite uma idéia de conseqüência, 
 
enquanto que o segundo “precisa” nos 
passa a impressão de necessidade 
 
e o terceiro que é o verbo “deve” tem o 
sentido de obrigação. 
 

 
Todos os verbos estão no 
presente do indicativo e as três 
frases trazem como objetivo o 
casamento da filha, porém 
interpretando os verbos 
percebemos uma mudança de 
sentido. 
 
No caso do verbo “pode” 
expressa uma condição que 
depende à filha a melhor escolha, 
ou seja, o pai permitiu, e depende 
dela querer ou não casar. 
 
No caso do verbo “precisa” 
expressa um pedido mais 
eloqüente, ou seja, a necessidade 
de que ocorra o casamento. 
 
No último caso, o verbo “deve” 
fornece uma condição de 
obrigatoriedade de que haja o 
casamento. 
 

Participante 76 Participante 77 Participante 78 Participante 79 Participante 80 
 
Na primeira frase 
entende-se que o pai 
enfoca que a 
adolescente está livre 
para tal ação, 
 
na seqüência 
entendemos a 
necessidade remota de 
tal atitude 
 
e concluindo trata-se de 
uma necessidade de 
bem maior ou de um 
incentivo a tal prática. 
 

 
A diferença de sentido entre as frases 
se explica devido ao significado de 
cada verbo. 
 
Na primeira frase: “você pode se 
casar” expressa idéia de permissão, 
ou seja, o pai permite que a filha se 
case. 
 
Na segunda, o verbo precisar indica 
uma necessidade, o pai diz que a filha 
precisa se casar. 
 
Na terceira frase: “você deve se 
casar” expressa idéia de conselho, o 
pai aconselha a filha a se casar. 
 

 
Quando o pai diz à filha 
que pode se casar, o pai 
está concedendo-lhe o 
direito de se casar. 
 
No caso, de o pai dizer à 
filha que ela precisa se 
casar, está se referindo a 
necessidade daquele 
casamento. 
 
E quando o pai diz à filha 
que ela deve casar é uma 
obrigação para ela o 
casamento.   
 

 
Você pode se casar: A filha, segundo o 
pai, tem o direito de se casar. Exemplo: 
Um homem pede a mão da tal filha ao 
pai dela. Ele então diz a ela, “você pode 
se casar”. 
 
Você precisa se casar: A filha, segundo o 
pai, tem a obrigação de se casar. 
Exemplo: A filha diz ao pai que gostaria 
de ter um filho. O pai então diz: “você 
precisa se casar”. 
 
Você deve se casar: A filha, na dúvida se 
casa ou não, pede a ajuda do pai. Ele 
então diz: “você deve se casar”. 
 

 
“Pode” está dizendo que 
acontecendo ou não, não vai 
mudar o aspecto físico e/ou 
psicológico da mesma; 
 
“precisa” implica que algo vai 
mudar se não acontecer, mas tem 
como sobressair; 
 
já em “deve”, caso não aconteça 
o desejável, uma situação 
muito difícil está por vir e não 
vai ser fácil corrigir essa 
situação.  
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Participante 81 Participante 82 Participante 83 Participante 84 Participante 85 

 
(Você pode se casar) Quer 
dizer então que a filha pode 
se casar o dia e a hora que 
achar melhor, ou seja, já tem 
idade para isso. 
 
(Você precisa se casar) A filha 
precisa se casar por vários 
motivos um deles é que a 
filha pode ter engravidado. 
 
(Você deve se casar) O pai dá 
uma ordem a filha, ela deve se 
casar, pois pode ter 
engravidado e o pai pode não 
ter condições para sustentar 
a filha e o neto. 
 
 

 
1) O pai dela deixou que ela se 
case porque ela pode ser 
feliz, mas também pode se 
envolver com as drogas. 
 
2) O pai dela está exigindo que 
ela se case com alguém, pois 
o pai dela pode está sem 
comida e mandar ela se casar 
com um homem rico. 
 
3) O pai dela está mandando 
ela se casar pois ela pode 
estar grávida, e ela tem que 
se casar se não ela pode ficar 
falada, e perder todas as 
suas amigas. 
 

 
1ª) É uma opção dela, da 
adolescente. 
2ª) Ela necessita. 
3ª) É uma ordem dada pelo pai.
 
 

 
1ª) Pode: Ele deixa ela se 
casar. 
2ª) Precisa: Ela tem e deve se 
casar. 
3ª) Deve: Ele exige que ela se 
case. 
 
 

 
Na primeira, o pai deixa a filha se 
casar. 
 
Na segunda diz que a filha tem que 
se casar logo, porque ela já está na 
idade. 
 
Na terceira, o pai está obrigando a 
filha a se casar. 
 
 

Participante 86 Participante 87 Participante 88 Participante 89 Participante 90 
 
Você pode se casar = é que a 
filha pede para se casar e 
morar noutro lugar e o pai 
permite. 
 
Você precisa se casar = é 
quando os pais estão 
passando dificuldades e 
querem que a filha case logo. 
 
Você deve se casar = é 
quando a filha já está grávida 
e o pai obriga ela a se casar. 
 
 

 
1ª frase: Significa que quando 
uma adolescente que está 
namorando com um rapaz 
bom, que ela pergunta ao pai 
se ela pode se casar, o pai 
deixa. 
 
2ª frase: Significa que uma 
adolescente está grávida sem 
o pai da criança e o pai da 
adolescente afirma que ela 
precisa se casar, para ela não 
ficar mal falada. 
 
3ª frase: É quando o pai obriga 
a adolescente se casar porque 
a adolescente quando casa e 
se separa o pai diz que ela 
deve se casar outra vez. 
 
 

 
1ª = Significa que o pai permite 
que a sua filha se case. 
 
2ª = Significa que o pai fala 
para a filha que ela precisa se 
casar para não ficar mal 
falada. 
 
3ª = Significa que é uma 
obrigação que a filha se case. 
 
 

 
1 – Que se você quiser casar é 
só querer porque o pai 
deixou. 
 
2 – Que você tem que casar, já 
está na idade. 
 
3 – Que você deve mesmo que 
não queira, é uma obrigação. 
 
 

 
1º) Ela pode escolher. 
 
2º) Ela não tem escolha está 
encalhada. 
 
3º) O pai está obrigando. 
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Participante 91 Participante 92 Participante 93 Participante 94 Participante 95 

 
Na primeira afirmação o pai diz 
que ela pode se casar se ela 
quiser ou não. É uma escolha. 
 
Na segunda opção o pai diz 
que ela precisa se casar por 
algum motivo que pode ser a 
idade. 
 
Na terceira afirmação o pai diz 
que ela deve se casar por 
alguma coisa. Exemplo: Deve 
se casar para ajudar a família 
no modo financeiro ou 
porque ela precisa ser 
responsável, aprender a lidar 
com filhos ou ser uma dona 
de casa. 
 

 
Poder – É quando o pai quer 
convencer a filha que ela está 
liberada para casar. 
 
Precisar – É quando ela pode 
se casar, tem direito. 
 
Dever – Ele está insistindo que 
ela se case. 
 
 
 

 
Na primeira frase ela está em 
uma idade excelente para se 
casar. 
 
Na segunda frase já passou 
da hora de se casar. 
 
Na terceira frase o pai dela 
quer que ela se case mesmo 
sem ela querer. 
 
 

 
Na primeira frase, ele autoriza 
que a filha se case e que seja 
feliz e que tenha filhos e que 
viva em harmonia com sua 
família. 
 
Na segunda frase, ele está 
achando que ela está 
atrapalhando ele em alguma 
coisa  e que ela tem que 
casar para ser uma dona de 
casa exemplar. 
 
Na terceira frase, ele acha que 
sua filha está no ponto de 
arranjar um marido, é uma 
obrigação. 
 

 
Você pode se casar significa só se 
ela quiser, é uma opção. 
 
Você precisa se casar significa que 
é necessário se não vai ficar para 
titia. 
 
Você deve se casar significa uma 
ordem. 
 
 

Participante 96 Participante 97 Participante 98 Participante 99 Participante 100 
 
1ª Ele diz que ela pode se 
casar, autoriza o casamento 
porque é um direito dela. 
 
2ª Ele diz que ela precisa se 
casar como se fosse uma 
necessidade. 
 
3ª Ele diz que ela deve se 
casar como se ela fosse 
obrigada a se casar. 
  
 

 
1 – Permissão; 
 
2 – Certeza; 
 
3 – Ordem. 
 

 
1 = O pai está dando uma 
permissão. 
 
2 = O pai está mandando, mas 
não obrigando. 
 
3 = O pai está obrigando. 
 
 

 
Você pode se casar quer dizer 
que o pai está liberando a filha 
para o casamento. 
 
Você precisa se casar quer 
dizer que a filha está 
encalhada e precisa achar 
alguém que lhe ame e se 
case com ela. É uma 
necessidade. 
 
Você deve se casar quer dizer 
que ela está velha e tem que 
se casar o quanto antes. O 
pai está obrigando porque se 
não ela vai ficar para “titia”. 
 
 

 
Ele está permitindo que sua filha se 
case. 
 
Ele está falando que sua filha está 
encalhada, ou já passou da idade 
de casar. 
 
Ele está dando uma ordem para a 
filha se casar. 
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Participante 101 Participante 102 Participante 103 Participante 104 Participante 105 

 
Na primeira frase o pai está 
dizendo que se ela quiser se 
casar ela pode, não está sendo 
obrigada, é uma opção. 
 
Na segunda o pai está dizendo 
que a filha precisa se casar, 
ou seja, ela tem que se casar 
de qualquer maneira porque 
ela precisa. 
 
Na terceira o pai está dizendo 
que a filha deve se casar, ou 
seja, ela se casa quando ela 
quer, mais na opinião do pai 
ele acha que ela tem que 
casar logo porque ela tem a 
obrigação de ter uma família, 
um lar. 
 

 
O sentido da primeira frase é 
que o pai permite que ela se 
case. 
 
O sentido da segunda frase é 
que ela precisa se casar para 
amadurecer e virar uma boa 
dona-de-casa. Ter filhos para 
que sua mãe e seu pai sejam 
avós, que é o desejo de todo 
pai e mãe de uma 
adolescente. Isso é uma 
coisa necessária. 
 
O sentido da terceira é que ela 
deve se casar para ter um 
esposo, é uma obrigação ter 
filhos e ensinar aos seus 
filhos ser uma pessoa 
respeitosa como todo pai e 
mãe. 
 
 

 
1 – Eu entendi que se ela 
quiser se casar está liberada 
para casar. 
 
2 – Porque simplesmente a 
partir de agora ela tem que se 
casar, se não vai ficar para 
titia. 
 
3 – Porque ela está 
simplesmente obrigando a ela 
se casar. 
 
 

 
1 – Porque o pai está achando 
que ela tem idade para se 
casar. 
 
2 – Porque ela precisa se casar, 
tem necessidade. Porque está 
com problema financeiro. 
 
3 – Porque o pai acha que ela 
deve, como uma obrigação 
porque se não ela vai ficar para 
“titia”. 
 

 
1ª) Ele está permitindo que ela se 
case. 
 
2ª) Ela não quer se casar mais ela 
está necessitando se casar. 
 
3ª) O pai dela está obrigando ela a 
se casar. 
 
 
 

Participante 106 Participante 107 Participante 108 Participante 109 Participante 110 
 
A diferença é que a primeira 
está no sentido de deixar,  
 
a segunda está dando uma 
sugestão 
 
e a terceira uma ordem. 
 
 
 

 
1 - Está dizendo que ela pode 
se casar ou que se ela não 
quiser não se casa, ela 
escolhe. 
 
2 – Está dizendo que ela 
precisa se casar com 
urgência porque já passou da 
idade. 
 
3 – Está mandando ela se 
casar. 
 
 

 
Pode é porque a filha quer se 
casar e o pai deixou. 
 
Precisa é porque ninguém 
quer se casar com a filha 
dele, e ele já está 
desesperado. 
 
Deve porque o pai está 
exigindo que ela se case.  
 
 
 

 
Você pode se casar, quer dizer 
que o pai liberou a filha para se 
casar. 
 
Você precisa se casar, o pai 
coloca a necessidade da sua 
filha se casar. 
 
Você deve se casar, é uma 
obrigação, não tem outro jeito a 
filha tem que se casar. 
 
 
 

 
Ela pode casar se ela quiser, é 
uma opção dela. 
 
Ela tem que casar se não vai 
ficar para titia. 
 
É uma obrigação dela se casar. 
 
 

 



 70

 
Participante 111 Participante 112 Participante 113 Participante 114 Participante 115 

 
1º Quando ele diz você pode se 
casar é porque ele está 
autorizando ela a casar porque 
é um direito que a pessoa tem. 
 
2º Quando ele diz você precisa 
se casar ele está falando que 
você precisa, é porque é uma 
necessidade sua, você tem que 
conseguir aquilo que você 
precisa. 
 
3º Quando ele fala você deve 
se casar é porque ele está 
dizendo que você deve, que é 
um dever próprio você tem que 
se casar. 

 
Pode – Ele está permitindo que 
ela se case porque o marido 
é bom. 
 
Precisa – Porque ele quer que 
ela se case logo. 
 
Deve – Porque está obrigando 
ela se casar. 
 

 
1 – Se ela quiser se casar ela 
pode. 
 
2 – Ela tem que se casar de 
qualquer maneira. 
 
3 – É obrigação dela casar. 
 
 

 
Você pode se casar, ele se 
refere que a filha pode se 
casar se ela quiser. 
 
Você precisa se casar, ele se 
refere que a filha tem que 
casar. 
 
Você deve se casar, ele se 
refere que a filha está sendo 
obrigada a se casar. 
 
 
 

 
A primeira está dizendo que o pai 
ou a mãe está autorizando a filha 
a se casar porque ela pode está 
gostando de alguém. 
 
A segunda está dizendo que o pai 
está incentivando a filha a se 
casar porque o rapaz está com 
muito dinheiro, é um partido 
para marido. 
 
A terceira está dizendo que o pai 
está dando uma ordem para que 
seu neto não seja uma criança 
sem pai. 
 
 

Participante 116 Participante 117 Participante 118 Participante 119 Participante 120 
 
O pai está dizendo que ela 
escolhe se casa ou não. 
 
O pai está dando conselho a 
filha. 
 
O pai está mandando, dando 
uma ordem para que a filha se 
case. 
 
 

 
A primeira eu acho que quer 
dizer que a filha pede ao pai e 
ele permite que ela case com 
a pessoa que ela gosta. 
 
A segunda eu acho que a filha 
tem a necessidade de se casar 
porque ela é pobre e a 
pessoa deve ter condições e 
a filha não precisa trabalhar. 
 
A terceira eu acho que o pai dá 
uma ordem para que a filha 
se case para que ela vá 
morar longe. 
 

 
A primeira frase o pai está 
autorizando a filha a se casar. 
 
Na segunda frase o pai apontando 
uma necessidade de sua filha a de 
se casar. 
 
Na terceira frase está obrigando 
sua filha a se casar. 
 

 
É uma afirmação. 
 
Ela precisa de uma pessoa, 
é uma necessidade dela. 
 
Ela tem que se casar para 
ficar com alguém, é uma 
obrigação. 
 

 
1º) Na primeira frase eu entendi 
que o pai deu permissão da 
filha se casar pois sabe que a 
filha tem idade apropriada para 
se casar. 
 
2º) Na segunda frase o pai afirma 
que a filha necessita se casar, 
logo. 
 
3º) Na terceira frase o pai dar 
uma ordem para a filha se casar.  
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3.3 Sentidos e comentários de PODER 

 

Tabela 1: Sentidos do auxiliar poder 
PODER FREQUÊNCIA % 
Possibilidade 3 2,5 
Permissão 72 60,0 
Liberdade 33 27,5 
Outros sentidos 9 7,5 
Justificativa 3 2,5 
Total 120 100,0 
 

 

Vejamos o gráfico nº 3: 
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Gráfico nº. 3: Sentidos  PODER 

 

O auxiliar modal poder é associado com mais freqüência ao sentido de 

permissão em 60,0% dos casos, seguido de liberdade com 27,5%, o que 

constitui a maioria das respostas. O sentido de possibilidade se apresenta 

apenas em 2,5% das respostas. Entretanto, lembremos que a ‘possibilidade’ 
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aparece como um sentido básico tanto nas acepções dos dicionários, quanto 

nas gramáticas tradicionais e na expectativa de resposta da COMPERVE. 

Esse auxiliar recebeu um percentual muito baixo de justificativas (2,5%) e de 

“outros sentidos” (7,5%). 

 

Tabela 2: Comentários do auxiliar poder 
COMENTÁRIOS DE 
PODER 

FREQÜÊNCIA % 

Comentário Possibilidade 1 0,8 
Comentário Permissão 38 31,7 
Comentário Liberdade 23 19,2 
Total 62 51,7 
Sem comentários 58 48,3 
Total 120 100,0 
 
 

Para esse auxiliar, as respostas se apresentaram de forma bastante 

contextualizadas através de comentários, com 51,7%. No entanto, não houve 

uma diferença significativa em relação às respostas mais objetivas, uma vez 

que estas se apresentaram em 48,3%. Verificamos ainda que o maior número 

de comentários foi para o sentido de permissão, 31,7%.   

 

3.4 Sentidos e comentários de PRECISAR 

 

Tabela 3: Sentidos do auxiliar precisar 
PRECISAR FREQUÊNCIA % 
Necessidade 73 60,8 
Conselho 10 8,3 
Outros sentidos 18 15,0 
Justificativa 19 15,8 
Total 120 100,0 
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 Vejamos o gráfico:  
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 Gráfico nº. 4: Sentidos de PRECISAR  

 

O gráfico mostra o quanto é significativa a ativação de significados 

denominados “outros sentidos” e justificativa; ambos representam, juntos, 

30,8% das respostas. Chamamos atenção para uma expressão modal muito 

utilizada pelos participantes: ter que. Em 14 das respostas incluídas em “outros 

sentidos” e comentários podemos observar o uso da expressão relacionado ao 

auxiliar precisar. Ver por exemplo, o participante 113: 

1. “Ela tem que se casar de qualquer maneira”.  (Participante 

113) 
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Tabela 4: Comentários do auxiliar precisar 
COMENTÁRIOS DE 
PRECISAR FREQUÊNCIA % 
Comentário Necessidade 35 29,2 
Comentário Conselho 1 2 1,7 
Comentário Outros 
sentidos 11 9,2 

Total 48 40,0 
Sem comentários 72 60,0 
Total 120 100,0 
 

40% dos participantes ativaram comentários. A maioria se concentra 

mais nos comentários que envolvem a ‘necessidade’ (29,2%) e os que 

envolvem “outros sentidos” (9,2%), conforme a Tabela acima.  

 

3.5 Sentidos e comentários de DEVER 

 

Tabela 5: Sentidos do auxiliar Dever 
DEVER FREQUÊNCIA % 
Obrigação 65 54,2 
Ordem 28 23,3 
Conselho 4 3,3 
Outros sentidos 15 12,5 
Justificativa 8 6,7 
Total 120 100,0 
 
 

A tabela acima mostra que o sentido de dever é associado com mais 

freqüência, pelos participantes, aos sentidos de obrigação, com 54,2%, e aos 

de ordem, com 23,3%. Ou seja, aos sentidos mais convencionalizados. 

Observamos ainda que os participantes não apresentaram menos dificuldade 

para estabelecer os sentidos de dever do que de precisar, porém tiveram mais 
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dificuldade do que no caso de poder. Isso pode ser constatado pelo número de 

justificativas usadas pelos candidatos e alunos. O auxiliar poder apresentou 

um percentual de 2,5% de justificativas, enquanto o auxiliar precisar 

apresentou 15,8% (maior percentual) e o auxiliar dever 6,7%.  

Destacamos ainda o percentual de “outros sentidos”: 12,5%. Isso se dá 

pelo fato não só de haver outros sentidos ativados dentro dessa categoria como 

a grande recorrência da expressão modal ter que.  

 No gráfico abaixo, podemos observar o quanto essa categoria é 

significativa: 

 Gráfico nº. 5: Sentidos de DEVER 
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Ressaltamos que a expressão modal ter que se apresenta em 11 

respostas, e que os dicionários, Houaiss, Aurélio e Michaelis, também colocam 

como uma das acepções para a expressão ter que ‘obrigação’ ou ‘dever de’. 

 

Tabela 6: Comentários do auxiliar dever 
Comentários de DEVER FREQÜÊNCIA % 
Comentário Obrigação 28 23,3 
Comentário Ordem 16 13,3 
Comentário Conselho 2 5 4,2 
Comentário Outros 
sentidos 3 2,5 

Total 52 43,3 
Sem comentários 68 56,7 
Total 120 100,0 
 
 
 Destacamos ainda que, para o auxiliar dever, as respostas mostraram 

que 43,3% dos participantes ativaram comentários. A maioria se concentra 

mais sobre os comentários que envolvem a ‘obrigação’ (23,3%) e os que 

envolvem ‘ordem’ (13,3%). As respostas sem comentários corresponderam a 

56,7%.  

  

3.6 O modal ter que 

 

Podemos perceber que ter que é uma expressão modal que possui 

certo(s) sentido(s), assim como acontece com os auxiliares poder, precisar e 

dever. O que vários participantes fazem é, ao justificar, explicar ou comentar o 

significado da frase com precisar ou dever, mencionar o ter que como sinônimo 

de precisar (necessidade de) ou dever (obrigação de), como no exemplo: 
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1. “Ela tem que se casar para ficar com alguém é uma obrigação”. 
(Participante 79) 

 
2. “Ela tem que casar se não vai ficar para titia”. (Participante 110) 

 

Tabela 7: Freqüência da expressão modal ter que para poder, precisar e dever.  
TER QUE FREQÜÊNCIA % 
Poder 00 0,00 
Precisar 14 56,0 
Dever 11 44,0 
Total 25 100,0 
 

 

Essa primeira Tabela mostra que os participantes usaram essa 

expressão com maior freqüência para explicar o auxiliar precisar (56,0%), no 

entanto, o percentual de respostas dadas com ter que para o auxiliar dever foi 

bastante significativo (44,0%).   

 Já a segunda Tabela mostra como essa expressão se apresenta em 

percentagem considerando as 120 respostas dadas pelos participantes. 

 

Tabela 8: Freqüência da expressão modal ter que nas respostas dos 
participantes 
PRECISAR E DEVER FREQUÊNCIA % 
Ter que 25 20,8 
Outras respostas 95 79,2 
Total 120 100,0 

 

Observamos que 20,8% das respostas apresentaram essa expressão 

para explicar o auxiliar precisar ou de dever, revelando assim, a importância 

do auxiliar modal ter que dentro dos nossos dados e sua sinonímia. 

A rede de sentidos dos auxiliares precisar e dever estão muito 
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próximas. O dicionário Houaiss (2001) coloca como acepção de necessitar: 

“obrigar (alguém) a fazer algo; forçar, coagir, constranger”. 

Como acepção de obrigação, o dicionário Houaiss (2001) coloca: “aquilo 

que é ou se tornou necessidade moral”. 

Vejamos agora as acepções dadas ao auxiliar modal dever pelo mesmo 

dicionário: 

a) “uma necessidade ou uma obrigação que é conferida ao processo 

denotado pelo verbo principal. Ex.: <isto deveria acontecer mais cedo 

ou mais tarde> <isto devia acabar assim>”; 

b) “uma necessidade-fatalidade com que se encara a realização do 

processo denotado pelo verbo principal. Ex.: em 1746, nascia em São 

João del Rei aquele que deveria ficar conhecido por Tiradentes”. 

 

Assim, podemos dizer que o sentido de necessidade se aproxima do 

sentido de obrigatoriedade. Isso pode ser corroborado quando verificamos que 

os participantes têm dificuldades em estabelecer diferenças explicitas entre os 

auxiliares precisar e dever. Por conseqüência, isso nos permite mostrar que a 

rede de significados lexicais é bastante complexa.  

Exemplos: 

1. “Precisar – Indica uma necessidade, quase que uma obrigação, 

mas ainda deixa margem para uma escolha”. (Participante 38)        

2. “Você precisa se casar: A filha, segundo o pai, tem a obrigação 

de se casar. Exemplo: A filha diz ao pai que gostaria de ter um 
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filho. O pai então diz: “você precisa se casar””. (Participante 

79) 

3. “Já na terceira frase ele emprega esse verbo para dizer que, além 

de sua necessidade também há uma certa urgência e 

obrigação em ela casar”. (Participante 40) 

 

3.7 Os modelos culturais 

 

É a partir dos comentários e das justificativas que os modelos 

culturais se tornam perceptíveis. Esses elementos se agregam aos domínios 

cognitivos básicos e são próprios de determinados contextos culturais. É o 

caso dos exemplos abaixo selecionados: 

1. “A palavra poder no sentido frase 1, se faz parecer uma espécie 

de autorização, liberação. Frase 2, no sentido de necessidade. 

Frase 3, no sentido de particularidades e até cobrança de tal 

sociedade pertencente ao ser no sentido de “obrigação” de 

um laço matrimonial”. (Participante 17) 

2. “Na frase – “Você pode se casar”, o pai está querendo dizer que 

a filha tem permissão, está apta ao casamento. Na segunda 

frase – “Você precisa se casar”, o mesmo está afirmando que ela 

necessita do casamento. E na última frase – Você deve se casar, 

ele diz que a filha tem a obrigação social, familiar de se casar”. 

(Participante 43) 
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3. “1ª frase: Significa que quando uma adolescente que está 

namorando com um rapaz bom, que ela pergunta ao pai se ela 

pode se casar, o pai deixa. 2ª frase: Significa que uma 

adolescente está grávida sem o pai da criança e o pai da 

adolescente afirma que ela precisa se casar, para ela não ficar 

mal falada. 3ª frase: É quando o pai obriga a adolescente se 

casar porque a adolescente quando casa e se separa o pai diz 

que ela deve se casar outra vez”. (Participante 87) 

 

Depreendemos para o auxiliar poder os seguintes modelos culturais: ‘a 

autoridade do pai’, ‘o estereótipo da solteirona’ e o ‘matrimônio como algo 

benéfico’. 

Exemplos: 

1. “Quando o pai diz à filha que pode se casar, o pai está 

concedendo-lhe o direito de se casar”. (Participante 78) 

2. “A primeira eu acho que quer dizer que a filha pede ao pai e ele 

permite que ela case com a pessoa que ela gosta”. 

(Participante 117) 

3. “Na primeira frase: - Você pode se casar. O pai está “aceitando 

no ato ou colocando que ela já tem idade para isto””. 

(Participante 47)  

4. “Na primeira frase ela está em uma idade excelente para se 

casar”. (Participante 93)  
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5. “Na primeira frase, ele autoriza que a filha se case e que seja 

feliz e que tenha filhos e que viva em harmonia com sua 

família”. (Participante 94) 

 

Tabela 9: Modelos culturais do auxiliar poder 
Modelos culturais / auxiliar modal Poder Número de respostas % 

Autoridade do pai (Função do pai na família –
no contexto cultural em que está inserido o 
candidato/aluno, o pai é o chefe da família e 
toma decisões que devem ser acatadas por 
todos). 

15 65,2 

Solteirona (Uma hora certa para casar, para 
sair de casa; idade certa para casar, apta para 
casar; estereótipo de encalhada, ficar para 
titia). 

5 21,7 

Matrimônio bom (benéfico, respeito), marido 
bom 

3 13,1 

Total 23 100 

 

Verificamos que os modelos culturais que surgem para o auxiliar poder 

se concentram mais no estereótipo do ‘pai como chefe da família’, aquele cujas 

opiniões e decisões devem ser acatadas, correspondendo a 65,2% das 

respostas, enquanto o estereótipo da ‘solteirona’ corresponde a 21,7% e do 

‘matrimônio como algo benéfico’ 13,1%.  

Notem na tabela seguinte que o significado de permissão está mais 

ligado a um modelo cultural (autoridade do pai) dentro desse contexto do que o 

significado de possibilidade.  
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Tabela 10: Modelos culturais ligados aos sentidos do auxiliar poder 
Modelos culturais Permissão Possibilidade Outros sentidos

Autoridade do pai 15 respostas 

(65,2%) 

____ ____ 

Solteirona  2 respostas 

(8,7%) 

____ 3 respostas 

(13,0%) 

Matrimônio bom  2 respostas 

(8,7%) 

____ 1 resposta 

(4,4%) 

Total 19 respostas 

(82,6%) 

____ 

 (0%) 

4 respostas 

(17,4%) 

 

Exemplos: 

1. “Significa que quando uma adolescente que está namorando com 

um rapaz bom, que ela pergunta ao pai se ela pode se casar, o 

pai deixa”. (Participante 87)  

2. “Na primeira frase, ele autoriza que a filha se case e que seja feliz e 

que tenha filhos e que viva em harmonia com sua família”. 

(Participante 94) 

3. “Na primeira frase eu entendi que o pai deu permissão da filha se 

casar pois sabe que a filha tem idade apropriada para se casar”. 

(Participante 120)  

 

            Para o auxiliar modal precisar surge um grande número de modelos 

culturais, como pode ser visto na Tabela nº. 11 abaixo: 
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Tabela 11: Modelos culturais do auxiliar precisar 
Modelos culturais / auxiliar modal  Precisar Número de respostas % 

Autoridade do pai (Função do pai na família –
no contexto cultural em que está inserido o 
candidato/aluno, o pai é o chefe da família e 
toma decisões que devem ser acatadas por 
todos). 

1 2,3 

Solteirona (Uma hora certa para casar, para 
sair de casa; idade certa para casar, apta para 
casar; estereótipo de encalhada, ficar para 
titia). 

19 44,2 

Estabilidade (Casamento como uma 
estabilidade, estabilidade financeira). 

6 14,0 

Mãe solteira (Urgência da filha ter que casar). 5 11,6 

Obrigação social, familiar de se casar, o ponto 
de vista da sociedade, cobrança da sociedade 
da necessidade do casamento. 

5 11,6 

Matrimônio bom (benéfico, respeito), marido 
bom 

2 4,7 

Casamento (Constituição de uma família, 
amadurecimento, compromisso familiar) 

5 11,6 

Total 43 100 
 

 O modelo cultural que mais se destacou foi o estereótipo da ‘solteirona’ 

(44,2%), que surge por meio da imagem de uma ‘idade certa para casar’, ‘uma 

hora certa para casar’. 

Exemplos:  

1. “Na segunda opção o pai diz que ela precisa se casar por 

algum motivo que pode ser a idade”. (Participante 91) 

2. “Na segunda, o verbo precisar demonstra necessidade, o pai 

expressa preocupação com a filha devido a algo diferente... E 
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também porque chegou a hora da filha dele se casar, ele 

percebeu isso por algum motivo qualquer”. (Participante 04)  

3. “Já na segunda frase o verbo “precisa” apresenta um momento 

certo ou adequado para sua filha casar”. (Participante 53) 

 

E também dos modelos culturais de ‘encalhada’, e de ‘ficar para titia’. 

Exemplos: 

1. “Ela não tem escolha está encalhada”. (Participante 90) 

2. “Ele está falando que sua filha está encalhada, ou já passou 

da idade de casar”. (Participante 100) 

3. “Você precisa se casar significa que é necessário se não vai 

ficar para titia”. (Participante 95) 

 

Em seguida, temos o estereótipo da ‘estabilidade’ (14,0%), que 

apresenta o casamento como uma ‘estabilidade financeira’. Surgem aqui 

modelos de ‘marido rico’ e ‘bom partido para marido’. Visões diferentes do 

estereótipo de algo benéfico. 

Exemplos: 

1. “A segunda está dizendo que o pai está incentivando a filha a 

se casar porque o rapaz está com muito dinheiro, é um 

partido para marido”. (Participante 115) 

2. “Você precisa se casar = é quando os pais estão passando 

dificuldades e querem que a filha case logo”. (Participante 86) 
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3. “Porque ela precisa se casar, tem necessidade. Porque está com 

problema financeiro”. (Participante 104) 

 

Outros dois estereótipos que surgem com bastante freqüência é o da 

‘mãe solteira’ (11,6%) e o da ‘obrigação social e familiar do casamento’ (11,6%). 

Exemplos: 

1. “Você precisa se casar: A filha, segundo o pai, tem a obrigação 

de se casar. Exemplo: A filha diz ao pai que gostaria de ter um 

filho. O pai então diz: “você precisa se casar””. (Participante 

79) 

2. “Significa que uma adolescente está grávida sem o pai da 

criança e o pai da adolescente afirma que ela precisa se 

casar, para ela não ficar mal falada”. (Participante 87). 

3. “Quando diz: Você precisa se casar deixa claro que há uma 

necessidade do ponto de vista da sociedade (uma certa 

cobrança da sociedade)”. (Participante 18)             

4. “Já no segundo explicita uma necessidade, algo que o pai queria 

para melhor passar perante a sociedade”. (Participante 48) 

 

É importante ressaltar, mais uma vez, que a categoria justificativas é 

distinta da categoria de comentários, mas através desta podemos ver também 

os modelos culturais em jogo.   
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Vejamos agora os modelos culturais que aparecem para o auxiliar modal 

dever: 

 
Tabela 12: Modelos culturais do auxiliar dever 

Modelos culturais / auxiliar modal Dever Número de respostas % 

Autoridade do pai (Função do pai na família – 
no contexto cultural em que está inserido o 
candidato/aluno, o pai é o chefe da família e 
toma decisões que devem ser acatadas por 
todos). 

5 17,2 

Solteirona (Uma hora certa para casar, para 
sair de casa; idade certa para casar, apta para 
casar; estereótipo de encalhada, ficar para 
titia). 

3 10,3 

Estabilidade (Casamento como uma 
estabilidade, estabilidade financeira). 

1 3,5 

Mãe solteira (Urgência da filha ter que casar). 7 24,1 
Obrigação social, familiar de se casar, o ponto 
de vista da sociedade, cobrança da sociedade 
da necessidade do casamento. 

8 27,6 

Matrimônio bom (benéfico, respeito), marido 
bom 

1 3,5 

Casamento (Constituição de uma família, 
amadurecimento, compromisso familiar) 

4 13,8 

Total 29 100 
 

Os modelos culturais que foram mais ativados nas respostas dadas 

sobre esse auxiliar foram o estereótipo do casamento como ‘obrigação social e 

familiar’ (27,6%), ‘mãe solteira’ (24,1%), ‘autoridade do pai’ (17,2%) e o 

‘casamento como constituição de uma família’, ‘amadurecimento’ e 

‘compromisso familiar’ (13,8%).  

Exemplos: 
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1. “Frase 3, no sentido de particularidades e até cobrança de tal 

sociedade pertencente ao ser no sentido de “obrigação” de 

um laço matrimonial”. (Participante 17) 

2. “A terceira está dizendo que o pai está dando uma ordem para 

que seu neto não seja uma criança sem pai”. (Participante 115) 

3. “Já na terceira, o pai impõe um dever, e a filha adolescente 

necessariamente tem que casar, ela não tem escolha, e o pai 

espera que ela cumpra”. (Participante 69) 

4. “O sentido da terceira é que ela deve se casar para ter um 

esposo, é uma obrigação ter filhos e ensinar aos seus filhos 

ser uma pessoa respeitosa como todo pai e mãe”. (Participante 

102) 

 

O estereótipo da ‘solteirona’ também aparece de forma bastante 

significativa, com 10,3%. 

Exemplos: 

1. “Você deve se casar quer dizer que ela está velha e tem que se 

casar o quanto antes. O pai está obrigando porque se não ela 

vai ficar para “titia””. (Participante 99) 

2. “Porque o pai acha que ela deve, como uma obrigação porque se 

não ela vai ficar para “titia””. (Participante 10) 
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Notem que para esse auxiliar os participantes ativaram um percentual de 

modelos culturais maior que para o auxiliar poder e menor do que para o 

auxiliar precisar. 

Em resumo, considerando os três auxiliares, as respostas apresentam 

as seguintes variantes de modelos culturais: 

 
Tabela 13: Modelos culturais das respostas dos participantes 

Modelos culturais Número de respostas % 

Autoridade do pai (Função do pai na família – 
no contexto cultural em que está inserido o 
candidato/aluno, o pai é o chefe da família e 
toma decisões que devem ser acatadas por 
todos). 

21 22,1 

Solteirona (Uma hora certa para casar, para 
sair de casa; idade certa para casar, apta para 
casar; estereótipo de encalhada, ficar para 
titia). 

27 28,4 

Estabilidade (Casamento como uma 
estabilidade, estabilidade financeira). 

7 7,4 

Mãe solteira (Urgência da filha ter que casar). 12 12,6 

Obrigação social, familiar de se casar, o ponto 
de vista da sociedade, cobrança da sociedade 
da necessidade do casamento. 

13 13,7 

Matrimônio bom (benéfico, respeito), marido 
bom 

6 6,3 

Casamento (Constituição de uma família, 
amadurecimento, compromisso familiar) 

9 9,5 

Total 95  100 
 
 

 Partindo de um contexto que coloca pai, filha adolescente e casamento, 

podemos verificar que os participantes ativam um grande número de modelos 
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culturais (95 respostas) que correspondem as suas experiências 

compartilhadas com um determinado grupo. 

 Dentro desse grupo de participantes, verificamos que os modelos que 

mais se destacam são:  

1. ‘Solteirona’ (Uma hora certa para casar, para sair de casa; idade certa 

para casar, apta para casar; estereótipo de encalhada, ficar para titia). 

(28,4%); 

2. ‘Autoridade do pai’ (Função do pai na família – no contexto cultural em 

que está inserido o candidato/aluno, o pai é o chefe da família e toma 

decisões que devem ser acatadas por todos). (22,1%); 

3. ‘Obrigação social, familiar de se casar, o ponto de vista da sociedade, 

cobrança da sociedade da necessidade do casamento’. (13,7%); 

4. ‘Mãe solteira’ (Urgência da filha ter que casar). (12.6%). 

 

Ou seja, os participantes apresentam uma representação discursiva de 

um modelo cultural que não se encontra na pergunta. Assim, levantamos 

algumas questões: Esses modelos culturais foram ativados só pela questão 

de número 3 (três) ou pela prova como um todo? Os candidatos ao vestibular 

ativaram esses modelos porque a prova apresentava indícios sobre 

casamento, relação de parentesco e filha adolescente? 

 Foi para responder essas questões que sentimos a necessidade de 

trabalhar com um “corpus controle” em que os participantes não tivessem 

contato com as outras questões da prova. Então, aplicamos a questão de nº. 3 
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aos alunos do ensino fundamental, conforme foi explicado no Capítulo 2.  

Vejamos os resultados na tabela abaixo:  

 
Tabela 14: Modelos culturais Candidatos X Alunos 

Modelos culturais Número de respostas % 

Candidatos 35 36,8 
Alunos 60 63,2 
Total 95 100 
 

 Verificamos que os alunos do ensino fundamental ativam mais imagens 

de um modelo cultural (63,2%) do que os candidatos ao vestibular (36,8%). 

Entendemos que isso pode ter ocorrido porque, para os alunos do ensino 

fundamental, a questão aplicada fazia parte dos exercícios de sala de aula e, 

por conseqüência, não implicava nenhum tipo de avaliação ou análise enquanto 

os candidatos ao vestibular se encontravam em uma situação de comunicação 

em que eles sabiam que estavam sendo analisados. Outras variantes 

consideradas seriam: a questão pouco contextualizada, a faixa etária, e a 

própria escolaridade.   

Notemos que os alunos do ensino fundamental não tiveram contato com 

a prova como um todo e sim apenas com a questão isoladamente. E mesmo 

assim ativaram um grande percentual de modelos culturais, ou seja, os 

domínios cognitivos identificados nada mais são que representações mentais 

que descrevem os dinamismos que regulam, de maneira particular, a vida social 

e as manifestações culturais e psicopatológicas dos grupos investigados. Tal 
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constatação vem justificar e validar a seleção de nosso aporte teórico, 

especialmente, as idéias de Cuenca e Hilferty (1999). 

Não queremos dizer aqui que as outras questões das provas não tiveram 

influência nas respostas dos candidatos ao vestibular. Ou melhor, os candidatos 

podem sim acessar parte dos domínios cognitivos e os organizar em função de 

toda informação contida na prova, mas defendemos que esses poderiam surgir 

independentemente dessa informação, tanto que eles apareceram mais nas 

respostas dos participantes do 7º ano, que não tiveram acesso as outras 

questões da prova de vestibular.  

Podemos constatar, ainda, que os três auxiliares modais discutidos criam 

uma rede de significados lexicais, flexível e aberta. Os participantes 

apresentaram vários padrões de respostas e, dentro desses padrões, diversos 

elementos de significação, que dependem não só da ativação de domínios 

cognitivos básicos, como também de domínios cognitivos mais complexos e 

abstratos. E mais, muitos desses padrões não têm a ver diretamente com a 

questão proposta na prova (cf. anexo C). 

A questão de vestibular analisada contextualiza apenas parcialmente as 

orações com poder, precisar e dever, informando que são ditas por um pai à 

filha adolescente. As razões que teriam levado o pai da adolescente a dizer 

cada frase não foram dadas, isto é, não ficou claro porque a filha pode, precisa, 

deve se casar. Essa pouca contextualização é que permitiu que os participantes 

recorressem a diferentes modelos culturais para fundamentar suas respostas, 
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bem como que fornecessem significados variados para o mesmo verbo em uma 

mesma oração. 

A frase com o verbo poder, por exemplo, poderia ser relacionada aos 

sentidos de possibilidade e de permissão, mas os participantes, em razão do 

comando da questão, que tem um fator contextualizador, optaram por indicar 

apenas um desses sentidos, mesmo acreditando que o outro também caberia 

no contexto dado (pai e filha adolescente). Nas respostas dos participantes o 

verbo poder apresentou uma cadeia de sentidos diversificados em relação à 

expectativa de resposta, dicionários e gramáticas tradicionais, que colocam 

como sentidos básicos principais possibilidade e permissão. O sentido de 

possibilidade foi pouco ativado. Os participantes ativaram com maior freqüência 

o sentido de permissão, o que mostra que este pode estar ligado aos modelos 

culturais que aqui estão em jogo, como a autoridade do pai em permitir ou não 

o casamento, modelo cultural apresentado pelos participantes com bastante 

freqüência. O contexto “pai e filha adolescente” parece ter restringido, portanto, 

a indicação do sentido de possibilidade para o verbo poder. 

Um outro ponto que surge na discussão desses diferentes sentidos foi o 

aparecimento da oposição poder versus precisar e dever. Os participantes 

ativam, muitas vezes, os mesmos sentidos tanto para precisar, quanto para 

dever. O participante 46, por exemplo, relaciona precisar a dever (“ela deve 

fazer isso”) e dever a precisar (“ela precisa seguir a ordem que o pai impôs a 

ela”), mas não dever ou precisar a poder. Os sentidos de necessidade e 

obrigação se misturam, formando uma rede lexical complexa. Dentro dessa 
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rede surge ter que, expressão modal que vimos possuir características 

sinonímicas.  

Observamos, no entanto, que teria sido possível relacionar dever a poder 

e a precisar através dos sentidos de possibilidade (Milton deve estar ciente do 

riso que ocorre: deve haver uma saída) e de necessidade (Não é possível ficar 

nessa dúvida, deve haver uma saída), respectivamente. 

Além disso, a questão exige que os sentidos sejam diferenciados, o que 

certamente contribuiu para não haver (ou haver pouca) indicação de um mesmo 

sentido para dois ou mais dos verbos nas respostas de um participante. 

Com essas observações, encerramos a análise das respostas dos 

participantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Examinamos a construção, em contexto, dos sentidos dos auxiliares 

modais poder, precisar e dever, numa perspectiva da semântica cognitiva. 

Vimos que os significados lexicais presentes nas respostas dos participantes 

não podem ser distinguidos do conhecimento mais amplo das entidades a que 

se referem.  

Destacamos que os domínios cognitivos apresentam o conteúdo 

conceitual; que as redes de significados lexicais variam conforme o 

conhecimento de mundo de cada um; e é o conhecimento de mundo de cada 

um que descreve os dinamismos que regulam a vida social. Ou seja, essas 

categorias conceituais abrangem um amplo leque de informações, que, como 

afirmamos ao longo da dissertação, vão desde aos fatos indiscutíveis e 

comprovados empiricamente até às imaginações mais longínquas, uma vez 

que, os elementos do imaginário (mitos, lendas, fábulas, supertições, etc.) 

encontram-se subjacente ao modo de ser e de agir de todos os indivíduos e 

culturas. Dessa forma, verificamos nos nossos dados que um item lexical é 

uma categoria complexa, uma vez que representa uma rede caracterizada 

pela multiplicidade de sentidos. Portanto, não temos uma representação 

lingüística semântica fixa, limitada e única, mas antes, uma representação 

lingüística semântica flexível e aberta que provê acesso a muitas concepções 

e sistemas conceituais, que aqui nos nossos resultados mostraram ser 

dependentes do contexto apresentado na questão. Os participantes, com base 

nos significados evocaram um grupo de domínios cognitivos de modo bastante 

flexível e não aleatório para esses auxiliares.  
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Observamos que, as redes lexicais desse auxiliares apresentam:  

1. Sentidos por combinação: poder versus precisar e dever; 

2. Expressões sinonímias (ter que); 

3. E representações mentais da organização do mundo. Tal fato 

mostra a importância de um enfoque enciclopédico da semântica. 

O dicionário, como podemos ver nas nossas análises, se 

caracteriza por ser bastante abrangente e esquemático. 

Observamos, ainda, que os seguintes fatores podem ter influenciado nos 

resultados obtidos: 

1. A realidade sócio-cultural-econômica. Isto é, o maior número de 

modelos culturais apareceram nas respostas dadas pelos alunos 

do ensino fundamental, de uma escola pública situada em um 

bairro da periferia de Natal. Em uma escola de classe média alta 

as repostas poderiam ser diferentes; 

2. Foco diferenciado; 

3. Faixa etária, as respostas foram dadas por participantes que em 

sua maioria tem entre 11 a 22 anos;  

4. Situação de comunicação (isto é, os candidatos ao vestibular 

sabem que estão sendo analisados).  

 
Por fim, a semântica cognitiva pode permitir verificar que a história de 

vida de cada um dos participantes, considerando os diversos estratos sociais, 

culturais e econômicos, interfere na interpretação e produção do discurso 

construído. Portanto, a experiência sócio-cultural do participante pode 
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determinar sua capacidade interpretativa. Por conseqüência, a interação do 

conhecimento lingüístico e do conhecimento de mundo é quem irão compor os 

sentidos de nossos conhecimentos. 

No que diz respeito ao desenvolvimento posterior, acreditamos que com 

base no que foi constatado podemos organizar um material pedagógico em 

que permita explorar diversos domínios cognitivos, representações mentais e 

redes lexicais para uma dada pergunta/resposta. Tal desenvolvimento 

propiciará análises textuais bastante complexas e instigantes, uma vez que o 

contexto servirá de elemento mobilizador para a reflexão e discussão não só 

do tema do casamento, como vimos nessa dissertação, mas dos mais 

variados temas, como, por exemplo, trabalho, cidadania, violência, ética, 

política etc.  

O material poderia ser dividido em três unidades:  

1) elementos de contextualização e análise;  

2) textos de referência, levando em consideração os modelos culturais;  

3) propostas didáticas; 

A base da abordagem supõe que o processo de ensino-aprendizagem 

de gramática na escola deva acontecer em contexto. E quanto mais completo 

for o contexto, melhor. Em se tratando de exercício de sala de aula, a 

incompletude do contexto fornecido para a questão de vestibular que constitui 

o objeto de pesquisa pode dificultar a análise dos participantes, fazendo com 

que alguns recorram a modelos culturais muito pessoais, sofrendo o risco de 

fugir parcialmente ao proposto pela questão.  
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ANEXO A - QUESTÃO E EXPECTATIVA DE RESPOSTA DA COMPERVE 
 
 
 

 
 
 
 
EXPECTATIVA DE RESPOSTA: 
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ANEXO B – FORMATAÇÃO DA QUESTÃO APLICADA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
 
Idade: ___________ 
Sexo: M (   )   F (   ) 
 
Você conhece pessoas, da sua idade, que estão casadas? 
Sim (   )   Não (   ) 

 
 
Leia com atenção: 
 
Um pai diz à filha adolescente: 
 
_ Você pode se casar. 
            ou 
_ Você precisa se casar. 
            ou 
_ Você deve se casar. 
 
 
Responda a pergunta:  
 
Qual a diferença de sentido entre as frases acima, considerando o uso 
dos verbos poder, precisar e dever? 
 
 
 

ESPAÇO PARA RESPOSTA  
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ANEXO C – Padrões de respostas - VARIÁVEIS (sentidos e comentários)  
 
SENTIDOS 
 
PODER: 
Possibilidade = 1 
Permissão = 2 
Liberdade = 3 
Outros sentidos = 4 
Justificativas = 5 

PRECISAR: 
Necessidade = 1 
Conselho 1 = 2 
Outros sentidos = 3 
Justificativa = 4 

DEVER: 
Obrigação = 1 
Ordem = 2 
Conselho 2 = 3 
Outros sentidos = 4 
Justificativa = 5 

 
COMENTÁRIOS 
 
sobre PODER: 
Comentários 
Possibilidade = 1 
Comentários Permissão 
= 2 
Comentários Liberdade = 
3 
Comentários Outros 
sentidos = 4 
Comentários 
Justificativas = 5 

sobre PRECISAR: 
Comentários 
Necessidade = 1 
Comentários Conselho 1 
= 2 
Comentários Outros 
sentidos = 3 
Comentários 
Justificativas = 4 

sobre DEVER: 
Comentários Obrigação 
= 1 
Comentários Ordem = 2 
Comentários Conselho 2 
= 3 
Comentários Outros 
sentidos = 4 
Comentários 
Justificativas = 5 

 
 

Participante PODER PRECISAR DEVER Comentários 
de PODER 

Comentários 
de 

PRECISAR 

Comentá
rios de 
DEVER 

1 2 1 2 2 1 2 
2 2 1 1    
3 2 1 2    
4 4 1 4  1  
5 3 3 1 3  1 
6 2 1 1 2 1 1 
7 2 1 2    
8 2 1 2 2 1 2 
9 2 2 1    
10 3 1 2 3   
11 2 1 1    
12 4 1 3 2  3 
13 4 1 1    
14 3 1 2 3 1 2 
15 4 1 2   2 
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16 2 2 1    
17 2 1 1   1 
18 2 1 4  1 1 
19 2 1 1    
20 2 2 2   2 
21 2 1 4 2 1  
22 2 1 1 2   
23 2 1 1 2  1 
24 1 1 1    
25 3 1 2 3   
26 2 1 1    
27 2 2 4 2 2 3 
28 3 1 1 3 1  
29 3 4 1  1 1 
30 2 1 2 2  2 
31 2 1 1 2 1 1 
32 2 2 1 2   
33 2 1 1    
34 2 1 1    
35 3 1 1 3 1 1 
36 2 2 4    
37 2 2 1   1 
38 3 1 1 3 1 1 
39 1 1 1    
40 1 1 1 1  1 
41 2 1 1  1  
42 2 1 4 2 1  
43 2 1 1 2  1 
44 2 1 1    
45 2 1 1 2  1 
46 3 1 2 3 1 2 
47 2 1 4 2 1  
48 2 1 2 2 1 2 
49 2 1 4 2 1  
50 3 1 1    
51 3 1 1 3 1 1 
52 3 1 1 3   
53 3 4 5    
54 2 1 4  1 4 
55 4 3 2    
56 2 1 4    
57 2 1 2 2 1 2 
58 3 1 2 3 1 2 
59 3 1 4    
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60 2 3 1    
61 2 4 1 2   
62 3 4 1 3  1 
63 3 1 2   2 
64 3 1 1 3   
65 2 1 5    
66 4 3 1   1 
67 2 1 2 2  2 
68 4 1 3  1 3 
69 3 3 1 3 3 1 
70 3 1 1 3 1 1 
71 2 4 5    
72 2 4 3 2  3 
73 3 1 5 3 1  
74 4 1 1    
75 2 1 1 2 1 1 
76 3 1 4 3 1 4 
77 2 1 3 2  3 
78 2 1 1 2 1  
79 3 3 5 3 3  
80 5 4 5    
81 3 4 2 3  2 
82 2 3 2 2 3 2 
83 3 1 2    
84 2 3 4    
85 2 3 1  3  
86 2 4 1 2  1 
87 2 4 1 2  1 
88 2 4 1    
89 2 3 1 2 3 1 
90 3 4 1    
91 2 4 5 2   
92 2 4 5 2   
93 5 4 1    
94 2 3 1 2 3 1 
95 3 1 2 3 1  
96 2 1 1 2   
97 2 3 2    
98 2 3 1  3  
99 2 1 1  1 1 
100 2 4 2    
101 3 3 1 3 3 1 
102 2 1 1  1 1 
103 2 3 1 2 3  
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104 5 1 1  1 1 
105 2 1 1    
106 2 2 2    
107 3 4 2 3   
108 2 4 4    
109 2 1 1   1 
110 3 3 1 3 3  
111 2 1 4 2 1 4 
112 2 4 1 2   
113 3 3 1  3  
114 3 3 1    
115 2 2 2 2 2 2 
116 3 2 2    
117 2 1 2 2 1 2 
118 2 1 1    
119 4 1 1   1 
120 2 1 2 2 1  
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ANEXO D – RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

PARTICIPANTE 01 
 

PARTICIPANTE 02 
 

 

PARTICIPANTE 03 
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PARTICIPANTE 04 
 

 
 

PARTICIPANTE 05 
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PARTICIPANTE 06 

 
 

PARTICIPANTE 07 
 

 
 

PARTICIPANTE 08 
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PARTICIPANTE 09 

 
 

PARTICIPANTE 10 
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PARTICIPANTE 11 
 

 

 
 
 
 

PARTICIPANTE 12 
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PARTICIPANTE 13 

PARTICIPANTE 14 

 
PARTICIPANTE 15 

 

 



 116

PARTICIPANTE 16 

 
PARTICIPANTE 17 

 

 
PARTICIPANTE 18 
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PARTICIPANTE 19 
 

 
 
 

PARTICIPANTE 20 
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PARTICIPANTE 21 
 

 
 
 
 

PARTICIPANTE 22 
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PARTICIPANTE 23 
 

 
PARTICIPANTE 24 

 
 

 
PARTICIPANTE 25 
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PARTICIPANTE 26 

 
 

PARTICIPANTE 27 
 

 
PARTICIPANTE 28 
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PARTICIPANTE 29 
 

 
 

PARTICIPANTE 30 

 
PARTICIPANTE 31 
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PARTICIPANTE 32 

 
 

PARTICIPANTE 33 
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PARTICIPANTE 34 
 

 
 

PARTICIPANTE 35 
 

 
 

PARTICIPANTE 36 
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PARTICIPANTE 37 
 

 
 

PARTICIPANTE 38 

 
PARTICIPANTE 39 
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PARTICIPANTE 40 
 

 
 
 

PARTICIPANTE 41 
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PARTICIPANTE 42 
 

 
 

PARTICIPANTE 43 

 
 

PARTICIPANTE 44 
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PARTICIPANTE 45 

 
 

PARTICIPANTE 46 
 

 
PARTICIPANTE 47 
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PARTICIPANTE 48 
 

 
PARTICIPANTE 49 

 
PARTICIPANTE 50 
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PARTICIPANTE 51 
 

 
PARTICIPANTE 52 

 

PARTICIPANTE 53 
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PARTICIPANTE 54 

 
 

PARTICIPANTE 55 

 
 

PARTICIPANTE 56 
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PARTICIPANTE 57 

 
 

PARTICIPANTE 58 
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PARTICIPANTE 59 

 
PARTICIPANTE 60 

 
PARTICIPANTE 61 

 

 
 
 



 133

PARTICIPANTE 62 
 

 
 

PARTICIPANTE 63 

PARTICIPANTE 64 
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PARTICIPANTE 65 
 

 
 
 

PARTICIPANTE 66 
 

 
PARTICIPANTE 67 
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PARTICIPANTE 68 

 
 
 
 
 

PARTICIPANTE 69 
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PARTICIPANTE 70 
 

 
PARTICIPANTE 71 
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PARTICIPANTE 72 
 

 
PARTICIPANTE 73 
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PARTICIPANTE 74 
 

PARTICIPANTE 75 
 

PARTICIPANTE 76 
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PARTICIPANTE 77 
 

 
PARTICIPANTE 78 
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PARTICIPANTE 79 

 

 
PARTICIPANTE 80 
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PARTICIPANTE 81 

 

 
 

PARTICIPANTE 82 
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PARTICIPANTE 83 

 

 
 
 
 
 
 

PARTICIPANTE 84 
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PARTICIPANTE 85 

 

 
 

PARTICIPANTE 86 
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PARTICIPANTE 87 

 
 
 
 
 

PARTICIPANTE 88 
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PARTICIPANTE 89 

 
 
 

PARTICIPANTE 90 
 

 
 
 



 146

 
PARTICIPANTE 91 

 

 
 

PARTICIPANTE 92 
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PARTICIPANTE 93 

 

 
 

PARTICIPANTE 94 
 

 
 



 148

PARTICIPANTE 95 
 

 
 

PARTICIPANTE 96 
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PARTICIPANTE 97 

 

 
 

PARTICIPANTE 98 
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PARTICIPANTE 99 
 

 
 
 

PARTICIPANTE 100 
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PARTICIPANTE 101 

 
 

PARTICIPANTE 102 
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ANEXO F – EXPECTATIVA DE RESPOSTA DA COMPERVE 
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