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Resumo. Este artigo enfoca alguns aspectos básicos da gramática sistêmico-
funcional descrita por Halliday e seus seguidores e pretende analisar a 
modalização presente na construção de estratégias discursivas de introduções 
de dissertações de mestrado. O corpus é formado por dez introduções de 
dissertações, com ênfase na análise dos trechos de JUSTIFICATIVA DE 
NECESSIDADE DE ESTUDOS NA ÁREA e nos OBJETIVOS DE PESQUISA constantes 
nessas introduções. 
Palavras-chave. linguagem; modalização; interação. 

Abstract. This article highlights some basic aspects of the systemic-functional 
grammar described by Halliday and its followers and it intends to analyze the 
modalization presents in the construction of discursives strategies of MA 
dissertations introductions. The corpus is composed of ten introductions with 
emphasis in the analysis of arguments of the INDICATION OF NEED OF STUDIES 
IN THE AREA and in the AIMS OF THE RESEARCH in their introductions. 
Keywords. language; modalization; interaction. 

1. Introdução 
Este artigo pretende analisar a modalização presente na construção de estratégias 

discursivas de introduções de dissertações de mestrado. Para tanto, baseia-se nos 
pressupostos teóricos sobre a gramática sistêmico-funcional descrita por Halliday 
(1994) e no estudo sobre os hedgings na escrita acadêmica Hyland (1998a).  

Esta escolha partiu da análise da comunicação escrita das introduções de 
dissertações de mestrado da área de lingüística. Nesse artigo, observa-se a necessidade 
do conhecimento da língua no contexto social, uma vez que através dela o homem se 
comunica, estabelece os mais variados tipos de relação, que o possibilita obter reações 
ou comportamentos, atuando das mais diversas maneiras, ou seja, interagir socialmente 
por meio do seu discurso.  

2. Fundamentação teórica 
O ambiente teórico em que este artigo se insere  encontra apoio na abordagem da 

gramática sistêmico-funcional, pelo fato de esta teoria enfatizar a importância do 
contexto cultural e social de um indivíduo, bem como no uso de sua linguagem. 

Tal abordagem sistêmico-funcional é baseada, portanto, em escolhas lingüísticas 
feitas para gerar uma série de significados que são organizados em sistemas 
representados por três grandes metafunções da linguagem: ideacional, interpessoal e 
textual. Esses sistemas são acionados para garantir a interação entre os participantes de 
um evento comunicativo, ou para nomear ações ou participantes da mensagem ou, 
ainda, para tornar a mensagem estruturada e compreensível.  As metafunções são: 
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Ideacional: trata da maneira como organizamos nossas experiências e ações do mundo 
real, através da língua;  

Interpessoal: revela o modo pelo qual os participantes se relacionam socialmente no 
discurso por meio da linguagem. Por meio dos mecanismos lingüísticos de que o 
falante/escritor dispõe para realizar suas escolhas léxico-gramaticais, os propósitos, 
atitudes e intenções ficam marcadas durante a interação; 

Textual: trata da organização interna do texto.  

O escopo de nosso análise será na metafunção interpessoal, uma vez que diz 
respeito à interação entre os participantes de um evento comunicativo, que, nesse caso, é 
a introdução de dissertação de mestrado de uma comunidade discursiva de lingüística. 

Halliday (1994:356) refere-se a modalidade como “a área do significado que fica 
entre o sim e o não”, incluindo “ora o sim e o não”  e “tanto o sim como o não”.  Devido 
ao fato de que julgamentos sobre a verdade e a falta de verdade, a certeza e a dúvida, a 
probabilidade e a possibilidade têm um importante papel em nossas vidas, eles 
permitem uma variedade de realizações lexicais, gramaticais e estratégicas. Há inúmeras 
formas de os escritores sinalizarem as avaliações ou informações referenciais em seus 
textos. 

Para Halliday, o contexto é entendido em dois níveis: o contexto de cultura e o 
contexto de situação. O contexto de cultura é o contexto mais amplo, definindo a 
atividade social de determinada cultura de modo que os significados de um texto 
tenham uma finalidade. O contexto de situação é mais imediato, servindo para 
interpretar o contexto social do texto, ou seja, o meio em que os significados estão 
sendo trocados.  

Por isso, no contexto teórico da gramática sistêmico-funcional, as habilidades e 
estratégias comunicativas são abordadas e analisadas tendo como base o contexto 
sociocultural em que ocorrem. Então, o foco analítico está na investigação do uso da 
linguagem em condições reais de ocorrência (Halliday, 1994). Para isso, estudamos e 
descrevemos a língua baseando-se em produções textuais autênticas, sobretudo, escritas. 
Esses textos são observados levando-se em consideração as escolhas lingüísticas 
utilizadas dentro de um sistema de significados de acordo com a intenção do escritor. 

Segundo Hyland (1998b:1), os hedgings1 dizem respeito a qualquer meio 
lingüístico usado para indicar (a) a falta de total compromisso com o valor de verdade 
de uma proposição ou (b) o desejo de não expressar esse compromisso categoricamente. 
Para isso, há alguns elementos lingüísticos usados para qualificar a confiança do escritor 
sobre a verdade de sua proposição, tais como eu acho, talvez, é possível e pode ser  que, 
rotineiramente, adicionamos nas escritas acadêmicas para evitar comprometimento em 
asserções categóricas. Portanto os hedgings expressam hesitação e possibilidade na 
comunicação. 

2.1 A identidade na escrita acadêmica 

A escrita acadêmica, como todas as formas de comunicação, é um ato de 
identidade que carrega uma representação do escritor. As relações sociais são 
construídas a partir de discursos culturalmente disponíveis aos quais os escritores 
recorrem para se comunicar (Shorter e Gergen, 1989) e que fornecem meios para 
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interpretar o mundo e para nos representar que estão ligados a práticas e estruturas das 
comunidades sociais.  

Em outras palavras, não relatamos os achados ou expressamos idéias de um 
modo neutro, livre de contexto, mas empregamos recursos retóricos aceitos para 
partilhar significados da comunidade discursiva. Os escritores devem selecionar suas 
palavras para que os leitores sejam seduzidos, influenciados e persuadidos. O uso desses 
recursos e as escolhas que fazemos das alternativas oferecidas sinalizam quem somos.  

Hyland examina o grau autoral que os escritores utilizam nos seus textos para 
pessoalmente responderem pelas afirmações feitas por meio de uma série de recursos 
retóricos e lingüísticos, que permite aos escritores tomar posição e expressar 
julgamentos. Tais estratégias expressam uma série de significados cognitivos e afetivos 
e assim fazendo anunciam explicitamente o escritor e negociam uma identidade retórica. 

3. Metodologia 

O presente artigo insere-se na área de análise de discurso e a metodologia 
utilizada é um estudo de caso, pois estuda textos escritos em uma comunidade 
discursiva de lingüística. Para tanto, utilizamos uma análise qualitativa com base em 
dados quantitativos, em que as teorias e conceitos surgem a partir da investigação e 
interpretação do pesquisador. 

Para realizar a análise das escolhas lexicais das dez introduções, foi utilizado 
como instrumento o conjunto de ferramentas computacionais do WordSmith Tools 
(Scott, 1996), software utilizado por muitos pesquisadores da linguagem para análise de 
grandes quantidades de textos, através do qual constatamos que as introduções de 1 a 10 
totalizam 18.346 palavras e 122.724 caracteres, conforme mostra quadro 1. 

 

Quadro 1 – Número total de palavras e caracteres das introduções 1 a 10 

INTRODUÇÕES NÚMERO DE PALAVRAS NÚMERO DE CARACTERES 
Introdução 1 1.936 13.080 
Introdução 2 1.616 11.121 
Introdução 3 1.637 10.444 
Introdução 4 1.372 9.002 
Introdução 5 1.933 12.883 
Introdução 6 993 6.697 
Introdução 7 2.670 18.141 
Introdução 8 2.289 15.392 
Introdução 9 2.483 16.470 

Introdução 10 1.119 7.452 
TOTAL 18.343 122.724 

 

Das dez introduções de dissertações analisadas, selecionamos duas partes para a 
nossa análise: trechos que se referiram a: (1) JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE  DE 
ESTUDOS NA ÁREA e (2) OBJETIVOS DE PESQUISA de todas as introduções e, então, 
aprofundamos nossa análise e verificamos a presença de algumas modalizações, 
sobretudo os verbos modais presentes nos trechos dessas introduções. 
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4. Discussão dos dados 

Os dados demonstrados no quadro a seguir são recortes dos trechos de (1) 
JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE  DE ESTUDOS NA ÁREA e (2) OBJETIVOS DE PESQUISA das 
introduções analisadas. 

 

Quadro 2 – Os verbos modais que sinalizam os hedgings nos trechos de  
JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE  DE ESTUDOS NA ÁREA 

 

INTRODUÇÕES 

Trechos em que aparecem as escolhas verbais 
modalizadas da JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE  DE ESTUDOS NA ÁREA  

INTRODUÇÃO 2 É com base nessas colocações que passamos a apontar os principais objetivos deste 
estudo. Estudo este que, ao nosso ver, pode trazer contribuições para a área de 
formação de professores de inglês”. 

INTRODUÇÃO 4 “Este problema parece demonstrar uma lacuna em uma etapa o desenvolvimento 
do docente, na qual se supõe que o professor em formação levado a conhecer e refletir 
sobre as várias questões que concernem a prática pedagógica, assim como as 
diferentes metodologias e teorias de ensino-aprendizagem para que possa iniciar sua 
prática na sala de aula consciente daquilo que faz”. 

INTRODUÇÃO 5 “O que ocorre é que, na grande maioria dos casos, os tradutores não têm 
conhecimento sobre a importância da estrutura Tema-Rema para a organização e 
desenvolvimento do texto, e até mesmo tradutores experientes realizam mudanças 
aleatórias nos Temas, sem saberem que podem estar afetando irremediavelmente a 
estrutura global do texto e dificultando o processo de leitura para o leitor. 

Outro problema dos estudos desenvolvidos sobre Tema até o momento refere-se à 
quantidade de dados analisados. Nesse sentido, esta pesquisa pode fornecer outra 
valiosa contribuição: com raríssimas exceções, os trabalhos sobre Tema costuma 
analisar pequenas quantidades de dados, como fragmentos de um guia turístico, 
algumas receitas culinárias, fábulas, enfim, trechos de textos ou textos curtos, quase 
sempre em pouca quantidade”. 

INTRODUÇÃO 7 

 

“A principal motivação para a escolha de homepages institucionais como fonte de 
dados foi a percepção de que tais documentos são de grande importância para que as 
empresas nacionais, multinacionais e públicas possam realizar inúmeras tarefas, 
dentre elas: prestar serviços, vender produtos e fornecer informações ao público tendo 
como meio de comunicação a Internet. Tais tarefas podem ocorrer entre a empresa 
e o público em geral bem como entre empresas, formando uma rede de grandes 
proporções envolvendo a troca de informações, vendas, aquisições e fusões”. 

Conforme apontamos no Quadro 2, as escolhas verbais modalizadas aparecem 
como marcadores de hesitação nos trechos de JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE  DE 
ESTUDOS NA ÁREA das introduções 2, 4, 5 e 7. Essas escolhas lexicais indicam que os 
escritores dessas introduções evitaram expressar-se categoricamente em seus textos. 
Embora as escolhas verbais utilizadas pelos escritores desses trechos não expressarem 
categoricamente a JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE  DE ESTUDOS NA ÁREA, segundo 
Hyland (2002), trata-se de recursos lingüísticos, considerados retóricos que possuem 
intenções comunicativas para convencer a comunidade discursiva. 
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Segundo Halliday e Hasan (1989), essas realizações lingüísticas estão 
relacionadas ao contexto em que foram produzidas, pois o contexto é um fator 
determinante na produção das introduções dessas dissertações. Esse gênero pode ser 
definido como um evento comunicativo, formado por estágios que leva à realização de 
um objetivo social específico, com escolhas lingüísticas que sinalizam as intenções 
comunicativas do escritor, que busca influenciar a compreensão do leitor.  

Os escritores das introduções de dissertações de mestrado também utilizam 
certas palavras para expressar suas atitudes ou julgamentos que evitam 
comprometimentos categóricos às suas asserções nos OBJETIVOS DE PESQUISA. A seguir, 
analisaremos os hedgings nos trechos de OBJETIVOS DE PESQUISA. 

Quadro 3 – Os verbos modais que sinalizam os hedgings nos trechos 
dos OBJETIVOS DE PESQUISA das introduções 

 INTRODUÇÕES Trechos em que aparecem as escolhas verbais 
como hedgings  nos OBJETIVOS DE PESQUISA 

INTRODUÇÃO 1 “Nosso trabalho busca oferecer algumas contribuições no âmbito da análise do 
discurso através da descrição, análise e interpretação dos padrões de 
comunicação escrita tecno-jornalística, a fim de perceber como os textos de 
informática se desdobram e se configuram lingüisticamente, o que envolve 
implicações para o ensino do inglês para fins específicos”.  

“Desse modo, a fim de melhor compreender os aspectos lingüísticos que 
permeiam o registro da informática, nossa investigação procurou aferir como 
Autores de artigos de revistas especializadas dessa área fazem certas escolhas 
lingüísticas a fim de veicular informações aos leitores, propondo-nos a buscar 
respostas às seguintes questões”. 

INTRODUÇÃO 2  “Este trabalho, de base interpretativista, objetiva trazer alguma contribuição 
para os professores que trabalham com a perspectiva de se tornarem 
pesquisadores de sua ação e para o uso de entrevistas na escola como 
instrumento para introspeção”.  

INTRODUÇÃO 4  “A pesquisa pretende investigar como se desenvolve o aprendizado do 
docente em formação sobre o que é ser professor e de como se ensina uma língua 
estrangeira”. 

INTRODUÇÃO 7 “Portanto, a partir da investigação da macro organização, apresentação, conteúdo 
e características lingüísticas encontradas nas diversas páginas que formam o 
hipertexto de diferentes homepages institucionais, espera-se abordar aspectos 
que possam apontar para aquilo que já existe neste tipo de documento 
empresarial e, talvez, para aquilo que poderá contribuir para o seu 
desenvolvimento do ponto de vista lingüístico”.  

INTRODUÇÃO 10  “Assim, este estudo investiga o gênero e as diferentes representações veiculadas 
pelas cartas analisadas, a fim de observar a visão de mundo que é trazida por 
esses documentos. A análise visa a determinar os diferentes estágios das 
cartas, para, posteriormente, observar de que forma o Sistema de Transitividade 
se manifesta em cada um deles”. 

A análise dos trechos de OBJETIVOS DE PESQUISA também aponta que os 
hedgings são modalidades que aparecem com freqüência nos trechos das introduções 
analisadas constituindo estratégias retórico-discursivas na medida em que pressupõem 
uma intencionalidade. Segundo Hyland (1997:445), os hedgings refletem na necessidade de 
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os escritores tornarem suas asserções persuasivas para seus pares na comunidade 
acadêmica. 

Ainda, para Hyland (2002), um pesquisador não expressa suas idéias de um 
modo neutro, livre de contexto, mas emprega, por exemplo, escolhas verbais 
modalizadas como recursos retóricos específicos de um gênero e possivelmente de uma 
comunidade discursiva. Portanto, essas expressões modais expressas pelos hedgings nos 
trechos das introduções analisadas comprovam que os escritores selecionam suas 
palavras para influenciar, persuadir ou, pelo menos, conquistar alguma credibilidade de 
seus leitores a respeito de suas asserções. 

5. Considerações finais 

Neste artigo, procuramos realizar um levantamento dos itens lexicais que nos 
levaram a identificar a modalização ou, mais especificamente, os hedgings na de 
JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE  DE ESTUDOS NA ÁREA e nos OBJETIVOS DE PESQUISA das 
dez introduções analisadas.  

A análise revelou que os hedgings aparecem com certa freqüência nos trechos de 
JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE  DE ESTUDOS NA ÁREA e OBJETIVOS DE PESQUISA das 
introduções de dissertações. Essas escolhas ocorrem, por exemplo, pelos verbos modais. 
Segundo Hyland (1997), essas escolhas são estratégias retórico-discursivas que levam o 
leitor à persuasão, uma vez que os escritores pressupõem uma intencionalidade 
comunicativa diante da comunidade discursiva em que se inserem.  

Nota de rodapé 
1 Manteremos o termo hedgings em inglês, conforme utilizado por Hyland (1998a e 1998b). 
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