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ABSTRA CT: This paper aims at presenting some considerations on the meaning effect 
of negation, epistemic modality and evidentiality, emphasizing their role in the 
expression of  the sp eaker’s degree of commitment in scientific discours es.  
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0. Introdu ção 
 

O presente trabalho busca descrever a mani festação da negação em discursos 
cientí ficos pri mários, assu mindo a existên cia de dependências entre os sistemas 
gramaticais de polaridade, modalidade e evidencialidad e.  

Como  u ma qu ali ficação que também atua no  nível da oração , a n egação 
estabelece u ma interessante relação co m a mod alidade epistêmica e com a 
evidencialidad e. Ao to marem em seu escopo as afirmações  de s aber exp ressas  ou a 
origem d essas afirmações, essas qualificações atuam de maneira d eterminante no 
processo de des co mprometimento do falante, u ma das estratégias discursivas que 
demonstram cl aramente a subjetividade do discurso cientí fico.  

Centrando nosso interesse nas funções co municativas dess as quali ficaçõ es, 
analisamos textos científicos publicados em revistas especi alizad as, de reconhecido 
valor acad êmi co n as grandes  áreas das ciências exatas , hu man as e biológicas .   

 
1. O discurso  cientí fico pri mário:  algu mas caract erísticas 

 
Sendo direcionado  para u m público especí fico, o t exto científico pri mário 

obedece a normas  mais ou menos rígidas  i mpostas p ela co munidade cientí fica n a qu al 
se insere o enunciador cientista. Sendo assi m, podemos caracteri zá-lo como possuidor 
de u ma argu mentação estab elecida por u ma linha lógica b asead a em fatos e evidências, 
com o respaldo dos resultados de pesquisa. Al ém disso, também é caracterizado p elo 
uso de citaçõ es que fund amentam as afirmaçõ es. O autor pro cura n ão se mostrar, 
criando u m distanciamento que torna o t exto o mais i mpessoal possível.  
 O princípio da objetividade e imparcialidad e, tido como requisito de 
cienti ficidade, é expresso lingüisticamente pelo apagamento do sujeito da enunciação, 
pela busca de uma linguag em aparentemente neutra; pelo uso de orações si mpl es co m o 
sujeito na terceira pessoa etc. Face à impossibilidade de se atingir, por meio da 
linguagem, u ma objetividade inquestionável , essas estratégias lingüísticas buscam, 
antes, a v alidação do discurso frente às no rmas i mpostas p ela co munidade cientí fi ca. 
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2. A  neg ação 
 
 A negação, segundo Lyons (1977) e Dik (1997), é considerada como u ma 
operação de modi ficação que atua em diferentes níveis, d esde o nível dos elementos 
constituintes de uma proposição, passando pelo nível sintático-semântico da fras e, at é o 
nível prag mático. Esse caráter modi ficado r i mplica qu e o elemento que opera a negação 
tenha u m escopo , isto é, um âmbito de incidência que pod e ser definido co mo o 
seg mento em que a negação exerce seu efeito, ou seja, é o conjunto de conteúdos 
afetados  pelo op erado r de neg ação . É por meio dessa concepção d e negação que 
podemos co mpreend ê-la co mo uma operação signifi cativa que não afeta 
necessariament e todos os conteúdos  da frase em qu e o corre, co mo s e vê a segui r: 
 
(1) Eu  não disse que João é um tolo. (cf. Dik, 1997 ) 
       negação da ilocução, ato d e não-comp ro meti mento 
(2) A AD não é u ma teo ria do discurso que possa ser descrita co mo u ma prag mática 

ampliad a para o t exto (H1:73)  
negação d a p roposição  - n ão é v erdad e qu e a AD s eja u ma teo ria do  discurso  que... 

(3) E m pri meiro lugar, deve-se frisar que todo e qualquer indivíduo deve ser  
tratado co mo  potencialmente infect ado, u ma v ez que é i mpossível di feren ciar  
clinicamente paci entes infectados assinto máticos dos  não infectados. (B2:7) 

 negação d e p redicado –  nega a relação p redicativa entre pacient es e infectados 
(4)  os procedimentos de biossegu rança devem ser adotados  co mo rotina em todo e 

qualquer atendimento, indiscri minadamente. (B2:3) 
 negação d e termo –  “ não discri minad amente” 
 
 Sob u m ponto de vista prag mático , podemos cl assifi car a neg ação, de acordo 
com Horn (1985) e Vet (1992), como negação predicativa, polêmi ca ou metalingüística. 
A negação predicativa trans forma u ma propri edade ou rel ação positiva em sua 
contrapartida neg ativa; a negação polêmica é usad a quando o falante quer corrigir parte 
da crença ou conh eci mento do d estinatário e a negação metalingüística é utilizada p elo 
falante para opor-se a um enunci ado prévio, em su a totalidade ou em u m de seus 
aspectos. Considerando a natureza essencial ment e persuasiv a do discurso cientí fico, 
interessa-nos  veri fi car os efeitos de sentido produzidos por esses di ferentes tipos de 
negação.  

 
3. A  modalidade epistêmica e a evid encialidad e 

 
 Segundo Nuyts (1993: 959) a negação e a mod alidade epistêmica não são 
real mente di ferentes na estrutura em camadas , mas refletem dois aspectos de u ma 
mes ma quali ficação. Nuyts considera que a quali ficação epistêmica constitui uma es cala 
que vai da certeza absoluta de que alguma coisa é real (polaridade positiva) até a certeza 
absoluta de que alguma coisa não é real (polaridade neg ativa). D essa forma, podemos 
afirmar, de  acordo co m Dall’Aglio Hattnher (1995), qu e  por meio d a modalização 
epistêmica o falante av alia como certa ou possível a realidade de u m estado de coisas ou 
a veracidade de u ma p roposição , con forme se vê nas seguintes o corrênci as: 
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(5) os benefícios sobre os métodos visuais são pequ enos e, pro vavelmente , não 

justificaram a perda de informações  (B5:16) 
(6) Sendo insolúveis na água, é provável que saponinas pro movam sua suspens ão no 

meio, ajud ando assim a exercer sua ação  tóxica. (B3:8) 
(7) se há adaptaçõ es a fazer inerentes a essa fase da vida, certamente a educação se terá 

de caracterizar por pro cessos especí fi cos (H2:21) 
 
Admitindo, nos termos de Ho ff (1986), que por meio da eviden cialidade o 

falante indica a evid ência que está disponível para assegu rar a confiabilidade da 
informação veiculada, é possível estabelecer uma tipologia dos evidenciais a partir da 
observação dos diferentes modos pelos quais o falant e teve acesso às evidên cias que ele 
apres enta.  
 Willett (1988) aponta co mo parâmetro evidencial pri mário, nas línguas 
naturais, a distinção entre evidência direta e evidên cia indireta. No primeiro  caso , a 
font e da informação do  fal ante é de natureza pri mári a: ele obtém a in formação  porque 
testemunhou u ma determin ada situação (evidênci a atestada). No segundo caso, o falante 
obtém a in fo rmação por meio d e outro falante (evidência relat ada), ou infere a situação 
a partir d e seus  resultados ou a p artir de raciocínio lógico (evidência inferid a). 
 Na língua portuguesa, ao contrário do que acontece nas línguas em qu e a 
evidencialidad e é expressa gramaticalmente, a exp ressão de um conheci mento originado 
na experi ência do próp rio falante dispensa a marca evid encial. Sendo assi m, todas as 
ocorrências encontradas no co rpus exempli ficam apen as os subtipos de evidencialidade 
indireta: a relatada (8) e a in ferida (9): 
 
(8) Segundo a autora, esses dados sugerem qu e (...) as condiçõ es necessárias p ara 

proteção  dos p acientes e do pro fissional n ão seriam as mes mas . (B2:4) 
(9) P enso qu e não  se devem desp rezar, tamb ém, as leituras  de Freud  e Lacan (H2:2) 
 

Nuyts (1993) considera que as relações evidenciais alojam-se nas bases 
cognitivas da linguagem, o qu e signi fica di zer que a evidencialidade atua na origem de 
qualquer situação enun ciativa. Dessa forma, todo julgamento mod al está bas eado em 
u ma evidência; o  que pode vari ar é a qu alidade da evidência qu e se tem.  

Do entrecruzamento entre evidenci alidade e modalidade epistêmi ca resultam 
u ma série de efeitos de sentido, uma vez qu e,  segundo as intenções co municativas do 
falante, ele pode escolh er explicitar ou não a fonte do seu saber, ou a eviden cialidade de 
que dispõe. Somando-s e a esses efeitos aqueles gerados pela negação , dep aramo-nos 
com uma riqueza de estratégias argu mentativas que são especi al mente exploradas nos 
discursos científicos pri mários, con forme se verá a seguir. 

 
4. A  negação da modalidade e a neg ação  evidenciada: quali ficando o   sab er científico 
 
 E m u ma des crição preli minar da mani festação da negação nos discursos 
cientí ficos, veri fica-se que a negação oco rre, preferenci al mente, incidindo sobre  
predicação ou termo. Nos termos de Dik (1997 ), esses são os níveis em que opera a 
negação “ objetiva”, que quali fica u ma relação predicativa (10) ou u m termo (11) co mo 
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 4 
não verdadeiro: 

 
(10) Este ponto de vista não está muito distanciado da teoria dos epiciclos, mas é 

matemati cament e mais preciso. (PE2)  
(11)  é i mpossível di ferenciar clinicament e paci entes infectados assinto máticos dos não 

infectados. (P B2) 
 

Givón (1979: 92), entretanto, aponta para o  fato  de qu e n ão é apenas  sobre o 
valor de verdad e que se pode realizar u ma negação. Para ele, a prag mática tem 
fund amental i mpo rtânci a na realização de u ma sentença n egativa. Ou seja, as sentenças 
afirmativas e suas correspondentes negativas na língua não diferem apen as pelo valor de 
verdade, mas, tamb ém, pelas pressuposições discursivas que o fal ante supõe em relação 
a seu ouvinte. Dessa forma, qu ando enuncia u ma s entença negativa, o fal ante supõe 
mais sobre o que o ouvinte sabe do que quando ele enuncia u ma sentença afi rmativa. 
Por essa razão, no discurso científico pri mário a n egação assu me i mpo rtânci a capital na 
manipulação dos conheci mentos pressupostos e necessários para a aceitação ou 
refutação  da argu mentação emp reendida, co mo demonstra a ocorrên cia abai xo: 

 
(12) Trata-se, em geral, de uma questão  de política de conh eci mento. Mas pode s er, 

também, e freqüentement e o é, u ma quest ão de preferência (o que não signi fica que 
se trat a d e uma es colha absolutamente livre, de gosto pesso al). (H3:72) 

 
Preocupado em  evitar u m raciocínio que poderia ser deriv ado de sua afirmação 

(e que o falante supõe que o ouvinte faria), o fal ante se ap ressa em negar esse conteúdo 
pressuposto. Obs erva-se, ainda, nesse mesmo  exemplo , u ma s érie de outras estratégias 
de desco mpro meti mento do fal ante, indicadas pela generalidade da afirmação (“ em 
geral”), p ela indicação d e possibilidade (“ pode ser”), intensi ficad a em grau pela 
indicação de freqü ênci a. N ão se pode, t amb ém, des considerar a próp ria atenu ação do 
valor de verdad e da pri meira afirmação (“ trata-se de u ma questão de política de 
conheci mento ”) operad a pela inv ersão da direção argu ment ativa (“ mas pode s er, 
também...”).  

Essa análise con firma as colocaçõ es de Givón (1979), que aponta o uso 
preferen cial das senten ças neg ativas em contextos em que as s entenças afirmativas 
correspondentes já foram discutidas, ou, co mo é o caso do exemplo co ment ado aci ma,  
nas situações em que o falante i magina que o ouvinte crê ou está propenso a crer nas 
afirmações p ressupostas. 

U ma outra forma de o fal ante neg ar u ma afirmação pressuposta pode ser 
exempli ficad a pela co-o corrência de operado r de negação com  modalizador epistêmi co, 
como  ocorre em (13):  
 
(13) Afi rmar que determin ado asp ecto é relevante não deveria signi ficar (que se quer 

dizer)  que se trata do único aspecto  relevante. (H3:72) 
 
 Esse efeito pode, aind a, ser assev erado pela co-oco rrên cia de eviden cial e 
modalizador epistêmi co ou  deôntico  neg ado, como em (14 ): 
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(14)  Evident ement e não  podemos, por dados  isolados, tirar  con clusões educativas .  

(E3:8) 
 
A despeito da polissemia do modal dever, a indicação de u m evidencial tão forte como o 
advérbio evidentem ente , que indica que o conhecimento qualificado é do domínio do 
saber co mum, funcion a co mo u m reforço da n egação  expressa pelo operado r “não”.  
 Observa-se, ness e sentido, que a evidenci alidade é u ma instânci a semântica 
superior à neg ação e à mod alidade, visto que tem em s eu escopo a proposição co mo u m 
todo, independent emente do nível de abrangên cia dos operadores de modalidad e e 
negação com os quais co-o corre.  Dess a forma, a negação , assim como a mod alidade 
epistêmica, deve estar, sempre, dentro do escopo  da eviden cialidade.  

A esse respeito, Dall’Aglio-Hattnher (2001) lembra que se pod e pensar em 
ocorrências em qu e a negação anteceda a evidencialidade, o que, em princípio, negaria a 
posição hierarquicamente superior da evidencialidade. Para ilustrar essa possibilidade, a 
autora analisa o seguinte p ar d e exemplos: (a) Creio que não fostes amigo./(a’) Não 
creio qu e fostes amigo ,  e co menta:   
 

A diferença de efeito de s entido entre a neg ação  da relação predicativa ‘ser 
amigo’ e a negação do predicado encai xado r ‘crer’  é evidente, embora h aja, 
entre (a) e (a’) u ma relação de i mplicatura. No entanto, o que se nega em (a’) 
não é a origem da in formação, que continua sendo apresentada co mo u ma 
inferência do falante, mas a própria in formação contida na oração en caixad a, 
que pass a a ser apres entada co m s eu v alor d e v erdad e atenuado. (Dall’Aglio-
Hattnher, 2001:34) 

  
U m últi mo efeito de s entido decorrente do emprego da neg ação no discurso 

cientí fico a ser co mentado é aquele deriv ado de u ma negação  implícita. Realizada por 
meio do emprego de certos verbos com valores negativos e de contextos específicos, 
este tipo de negação o corre em frases co m estrutura afirmativ a, o que lhe confere força 
ilocucionária di ferente daqu ela i mplicada pelas frases explicitament e negativas. 
Vejamos, nesse sentido, u m exemplo retirado do  corpus em análise: 

 
(15) Da pri meira acusação , d efendo-m e previament e, alegando  que os objetos são 

co mplexos  ...” (H2:1) 
 

Nesse caso, o conteúdo semântico do verbo (defender i mplica em neg ar u ma 
acusação) e do contexto em qu e está inserido  cria a neg ação implícita ou implicad a. 
Esse efeito ocorre quando, mesmo não havendo nenhu m operador de negação , o 
contexto em que a frase está inserida ativa u ma interpretação neg ativa. Desse modo, o 
enunciador ci entista pode negar s em se co mpromet er com essa quali ficação .  

 
5. Considerações  finais 

 
Na busca da aparên cia de objetividade que caracteri za o discurso cientí fico , o 

entrecruzamento entre a neg ação, a evidenci alidade e a modalidad e epistêmica o ferece 
ao enunci ador uma série de estratégi as que promovem o s eu desco mpro meti mento co m 
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a verdad e das suas afi rmações. Esperamos, com a  análise preli minar dos dados aqui 
emp reendida, ter evid enciado a interessante relação que se estabelece entre negação e 
pressuposição discursiva, indicando as diferent es projeçõ es que o falante faz sobre o 
conheci mento  prag máti co do ouvinte. 

 
RESUMO: Este trapalho objetiva ap resentar algu mas consideraçõ es sobre os efeitos de 
sentido produzidos pela neg ação, modalidad e epistêmi ca e eviden cialidade, enfatizando 
o papel que essas qu ali ficações exercem n a indicação do desco mprometimento do 
falante no discurso ci entífico. 
 
PALAVRAS-CHA VE: neg ação; modalidad e; eviden cialidade; discurso  cientí fico   
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