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RESUMO 

vv . . ‹ z Q nsgaçso tom sido tratada do 

luída sm alguns tópicos da gramática íprsfixos negativos, advérbio 
* s ssparsa sm oivorsos livros”QWC \‹_/ Hãgâ 

maneira gonsralizada. Esta din 

do 
› z › O objotivo dssts trabalho é 

dosorovor sincronicsmsnto o fsnõmono da nsgaçšo na língua portuguesa 
onfocando os aspectos: morfologioowloxioalfl sintático s somäntioow 

pragmático. Para tsntoü o trabalho foi 

procurando oxplicar o fato linguístico 

O primoiro capítulo W aspsoto 

a formação do itens lsxicsis negativos 

composição; trata também dos antõnimos 

O segundo oapítulo á dodioado 

dividido sm três capitulos, 
som defender um mooolo teórico. 

morfológioowlsxiosl W descreve 

polos procossos do derivação e 

ao aspecto sintético. Para ossw 

crovor as posições quo o operador negativo pooo ocupar na sontonça, 

rsfsrinoowss s um tormo ou a uma proposição intoiro, aplioouwso o Tosw 

ts os Nogsoão de Sentenças com paso no 

O último capítulo 
oo~pragmátioo. Verificando 

modslo os Klima. 

ooscrovs a negação sop o sspocto ssmântiw 

os oontoxtos ondo ocorro a nogaoão do oonsw 

tituinto o do sentença o aplicando o conceito do polifonia proposto 

por Ducrot, proourouwso onfocar a riqueza da línguaa suas inumeras ops 

cõos os oxprossão, principalmonts aqoolas oirsoionaoas à persuasão.



ABSTRQCT 

Nogation has boon treated in a ouborfioial way. It is 

attonoatod in somo topics of grommar (nogativo brofixos, nogation of 

aovorbs) and is obroad in sovoral books. The objoctivo of this 

oisoortation ia to describe synchronioally tho bhonomonon of nogotion 

in the Qortogoosa language foousing on tho morbhologicol/loxical, tha 

oyntaotic, and tho somantio/bragmatic asooots. Thus, this oissortation 

hoc boon diviood into throo chabtors, trying to oxplain the 

linguistic fact without dofonding a thoorotioal model. 

Tho first chabtor W morbhologioal/lexical asboct W doscribos 

tho formation of nogativo lexical itomo by brocossos of dorivation and 

composition; it algo deals with antonyms. 

Tho socono chaptor is oooicatod to the syntaotic asboot. To 

doocribo the position that tho nogativo oborator can oocupy in the 

oontonoo, roferring to a torm or an ontiro brobositiont Tho âontonoo 

Nogation Test, basod on Klima”s modol, hao been abbliod to describe 

tho bosition that the negativo oborator can oocuby in tho sontonco, 

referring to a term or an ontiro brobositiont 

Tho last chabtor desoribos nogation unoor a oomanticf 

oragmatio aspect. In order to verify tho contoxts whoro oontonco 

and conotituont nogation oooor, and in ordor to apply tho oonoobt of 

bolybhony brobosoo by Ducrot, it mas triod to focus on the richnoos 

of tho langoago, itâ several options of oxprossion, and mainly the 

onos addrossod to borouaoion.
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Qurélio » Novo Dicionário da Língua Portugueâa de Qurollo 

SIMBOLOGIA 

roosoritura 
sinônimo de 
adição 
transformação 
associação 
permutabilidade 
agramatioalidada 

ABREVIQTURQS 

Buarquo de Holanda Ferreira 

Nag W morfoma ou operador negativo 

T. Nog W transformação negativa
N W HOWQ 

Pro W pronome

V W vorbw 

FN ~ frase nominal 

fiux ~ auxiliar 
Indef W pronome indefinido (ou quantntatlvo)

x
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Há várias maneiras de dizor a "mosma coisa". Por nacossidado, 
nos oxprossamos com mais palavras através do frases ou sentenças. Por 

ooonomia, ão vozes* noo exprassamos com uma só palavra" 
Com habilidado podowso negar um favor o evitar ofensas sem 

quo aparontomonte ooja omprogado um tormo roconnocidamonto nogativo. 

palavras

~ Uopondorá da sutiloza do cada um. a osoolha o ordonaçao das 

Quo molnor oxprossom â sua nogativa. Isto nada mais é que um 
~ vv princípio básico da comunicacao: para cada solioitaoao devorá havor 

sompro uma roaoäo positiva ou negativa" Sorá positiva quando o podido 
é atondido o nooativa ouando houvor a recusa. 

Q língua posfiui inúmoras rogras o infinitas possibilidades 
do usou por isso há várias manoiraâ do negar, conformo o operador new 

motivo oocolhído. ' 

Chamamos do oporâdor o olomonto gramatical rosponsávol pela 

sionifioaoao nogativa Quo recai sobre a palavra ou fraso. 
Km lingua portuguooa não é o operador negativo por oxoolênw 

oia¬ pode sor a única palavra da uma resposta porque subontondo toda a 

porgunta: 
W fiosso ir ao cinema? 
W Não (poda ir ao cinema),

l



Apesar da excelência do não, em português há outros operado~ 

res negativos que podem atuar em diferentes níveis. 

A nível lexical os prefixos negativos são os responsáveis 

pela mudança no significado: 

Contente ~ descontente 
Feliz ~ infeliz 

Portanto, uma mudança morfológica pelo acréscimo dos prefixos 
negativos des» M in* pode tornar negativo o significado da palavra. 

A nível sintético o principal operador é não que antecede 

o verbo, exceto quando o pronome clítico se interpõe: 

Eu não conheço Nove York. 

Eu não a conheço. 

Nas sentenças há ainda outros operadores: 

W Eronomesiingeiinigoâr ninguém, n@nhwm~ 
mz Ninguém fez a líçâo, 

Livro nenhum apresenta esse assunto" 

wwfigverpiaiswgemnegaoägz certos adverbios e expressões adverbiais 

com sentido negativo: nunca, jamais. 

Nunca sabe a resposta. 

Jamais fez a lição,
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A nível oomântiooo prínoipalmonto sob os olhos da análiso do 

dioourso o da pragmática” é prooiso dosvondar o significado de uma 

sentença" às vozes ola é aparontomonto afirmativa mas tom um sígnifi~ 
cado maio amplo do sentido nogativo. A análise do discurso o a pragmáw 

tica roouorom o oonhooimonto da língua om todoo oo níveis. 
Rosto ainda* analisar a negação sob o aspooto do prosóoia, 

pois a ontonaoão dofino o oarátor afirmativo ou negativo: 
W Claro que vai! Podo oignifioor quo a possoa realmente vai 

ou ooo não vai do joíto nonnum. Oo, como observa Mateus (p.11l), do~ 

pondonoo do escopo temos signifioaoõos diferentes: 

Elos não foram à praia - oo o sujeito oíos é o escopo (tom 

ontonaoão mais acentuada) significa quo "não foram oleo, mas outroo 

ooo foram à praia". 

Elos não foram à praia ~ o escopo rooai sobre à praia o a 

fraoo toda passa a oiqnífioar ooo "foram a outro lugar oualouor, oxoow 

to à praia", 

Q ontonaoão o o osoopo são fundamontaío na linouagom oral, A 

osorita prooioa apolar para outros recursos quo pormitam a mosma inn 

torpretaoäo. 

Por motivoo didáticos" dividimos o ostudo dos operadoras no~ 

oativoo om três oopítuloo: 
IQ Capítulo: Qspooto Loxioal 
QQ Capitulo: Aspooto Sintátioo 

3Q Capítulo: Qopooto Somântioo~Pragmátioo 

partimoo do ootudo da palavra para o ostuoo da frase o do 

contexto. Oo oxomploo foram retirados prinoipalmonto do jornais oomo a

3



Qâzota do_Povo (Curitiba) o a Folha do fião Paolo, ontro abril de 92 o 

junho do 93, 
Os capítulos procuram enfocar os aspectos separadamentèñ con» 

tudo a língua é um todo o não pode sor recortado om oontaúdos @stan~ 

quoa. Há uma rolaošo de interdependência ontro a morfologia, sintaxe 9 

samântioa o que justifica uma abordagom intorseccionada. 
» z - z vv ãob O amoocto loxloal. o ouestlonavel a formaçao do algumaâ 

palavrao não dioionarízadao. Proouramoâ aprasentar somente aoualaa Quo 
nos parooosâom bom formadas¬ í. éo que apesar de novas¬ ooguissom o 

932O Í»J‹ §';)\ 

vv oad~ do formaçao do outraâ palavras dioíonarízadas.
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1.1 NEGQÇÃO POR DERIVAÇÃO 

1.1.1 OS PREFIXOS NEGATIVOS



1.1. NEGAÇÃO POR DERIVAÇÃO 

Os processos de derivação nos permitem criar novas palavras 
por meio da comutação. Intuitivamente pode~se perceber que muitas pa» 

lavras têm semelhança na sua forma. Por exemplo: insuficiente e incomw 
petente. às duas palavras começam com in* e terminam com ~ente, sendo 

assim temos: 
in ~ sufici * ente 
in ~ oompet ~ ente 

base
\ 

prefixo sufixo 

A base é a parte invariável da palavra a qual se pode acres~ 

cer os prefixos ou sufixos. 

O prefixo antepõe~se à base mas não é obrigatório. Podemos 

retirar in~; teremos: suficiente e competente. 
O sufixo é o elemento que vem posposto à base. Mudando o su~ 

fixo pode~se mudar a classe gramatical da palavra: 
aparelhado W adjetivo 
aparelhar ~ verbo 

Tomemos então, como base a palavra sabão. Permutando prefixos 

e sufíxos formaremos várias palavras chamadas de derivadas: ensaboar 
~ ensaboado ~ ensaboamento. Repare~se, nestes exemplos, que há neces~ 

sidade do acréscimo simultâneo do prefixo e do sufixo à base.
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Há três tipos de derivação: 
Prefixação 2 Prefixo + base 
Sufixaçao 2 Base + sufixo 
Parassintetismo I Prefixo + base + sufixo 

A derivação é um processo de permuta de prefixos e sufixos 
que permite formar um número irrestrito de palavras com economia e 

eficiência. 
Quando uma palavra possui dois afixos pode tornar-se compliw 

cado compreender a ordem de formação da palavra: 
desabítuado - sufixação seguida de prefixação (des + habituado) 

despudorado W parassintetismo (des + pudor + ado) 

Basílio (p.71~89) analisa as formações parassintéticas também 

pelo aspecto semântico. Para ela, o procedimento tradicional para o 

estudo dessas formações e insuficiente porque trata da possibilidade 

ou não de formação parassintética a partir de uma base, sem conside~ 

rar o significado final da palavra resultante. Exemplifica com a pala~ 

vra desdentado que significa "sem dentes". Morfologicamente existe em 

português desdentar e dentada alem de dente. Mas, semanticamente e 

questionável essa interpretação porque dentada não se refere a huma~ 

nos. 

Tecnicamente a troca de prefixos e sufixos permite a forma* 

ção de um número ilimitado de palavras derivadas. Esse processo de 

permuta admite inúmeras possibilidades, contudo não se sai por aí ou* 

vindo e inventando novas palavras todos os dias. As palavras existem 

na medida das necessidades de comunicação.
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Já há mais de cem mil palavras dicionarizadas. Umas têm pouco 
uso e outras são empregadas a todo instante. Como a língua faz parte 
da cultura e da tradição, para efeito da comunicação diária basta um 

repertório mínimo comum a determinada comunidade. 
Além do repertório de palavras, o falante conhece intuitiva~ 

mente as regras de formação de palavras (morfologia), de colocação das 
palavras na frase (sintaxe), e de significação das palavras (semãntiw 

ca/ pragmática). Tem inconscientemente tudo o que precisa para e×pres~ 
sar~se. 

1.1. Os Prefíxos Negatívos 

Nossas gramáticas não têm posicionamento unânime em relação à 

significação dos prefixos. 
O prefixo latino oes~ pode significar: negação, ação contráw 

ria, separação, privação: descontente, desrespeito, desaparelnamento, 

desintegração, desemprego. 

É interessante observar como diferentes autores referem~se a 

este prefi×0. Segundo Rocha Lima (âtêmátioa Hgtmâtixa da tingoa Rotta; 
oyeâa, D- 176): 

..."des~ (separação, privação, 
ação contrária, negação): des» 
fazer, desfolhar, desleal, des" 
mascarar, desonesto, desumano, 
desprotegido, destravar".
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A página 180, acrescenta que des~ pode ter o mesmo valor semântico do 

prefixo latino in» e dos prefixos gregos a», an~. 

Para Calaa Cunha (ãnamatiga de .... ........... .ñontgsyâs ........... .QontemponaneQ, D- 

37) os prefixos "se antepõem modificando de modo preciso" o radical 

(o negrito é nosso). Segundo esse autor (p. 62) des- significa separa* 

ção, ação contrária: desviar, desfazer. 

Como podemos ver, há uma pequena divergência: se o prefixo 

modifica o radical de modo preciso, ele mesmo tem precisão semântica, 

i.é, tem um significado exato. 
Para María Halana Mira Mataua (änamatica da tinegamiñofitgaaax 

sa, p.ll3) também o prefixo antí~ tem valor negativo. Nos dá como 

exemplos antídoto e anti~aereo. 

Consultando 0 Aurélio encontramos: 
a- prefixo grego que significa “privaçãoÍ. Ex.: acefalo,a* 

moral- Tem como equivalentes an* (usado antes de vogal) como em 

anestesia analgia e as* (acomodação da escrita para manter o fonema 7 0' 

/s/) em palavras como assepsia e assexual. 
anti~ prefixo grego; significa "ação contrária, oposi~ 

ção, contrariedade, contra": antiácido, antíedemocratico. 
des~ evolução do prefixo latino ex~ : separação, transforma~ 

ção, intensidade, ação contrária, negação, privação. Exemplos: despe» 

daçar, desfazer, desleixar, desumano. 

dia prefixo de origem latina que por motivos de acomodação 

da escrita tem como equivalentes dir~ e dis”. Pode significar: separa» 

ção, movimento para diversos lados, negação. Exemplos: difícil, dírí~ 

mir, dissidente.
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vv in* prefixo latino que significa negação, privaçao: incompe 
têncía, Para acomodarwse à escrita tem os seguintes equivalentes: ím~, 

í~ e irw. Exemplos: impalpável, ilegal e irredutível- 

A significação de negação aparece explícita em todos esses 

prefixos exceto em antí~. Contudo, a idéia de contrariedade e oposição 
dão a perspectiva de negação a esse prefixo. 

Para este estudo consideraremos apenas os prefixos negativos 
in* e des~ por serem altamente produtivos em língua portuguesa. Estes 

prefixos são facilmente reconhecidos pelos falantes; mantiveram sua 

identidade semântica através dos tempos e permanecem em voga. apesar 

de inúmeras dessas palavras estarem dicionarizadas são constantes 

criações como: desproblematizar, ínfacilidadesu 

O prefixo negativo in- destaca~se por sua alta produtividaw 

de. Tem como equivalentes íms, í~ e irw. Por acomodação da ortografia 

temos impura e imberbe pois antes de p e b é obrigatória a troca de n 

por m. Em ilegal, imoral, inato a mudança do prefixo se explica pela 

assimilação do n de in» pelas consoantes 1, m e n que o sucedem. Já 

em irreal ocorreu uma assimilação seguida da necessidade de acréscimo 

do r para obedecer às normas da escrita. 

O emprego de in» é consagrado pelo uso e se verifica nos de~ 

rivados de três classes gramaticais: substantivos, adjetivos e verbos. 

Listamos palavras prefixadas com ins, marcamos em itálico 

a forma encontrada nos dados e tentamos completar o quadro de deriva* 

ção:
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ADJETIVOS VERBOS 
IÍ 

\ 

irregularidade
› incurabilidade 
impunidade 
1 I'1€C1Ul\/OCO

›

\ inatacabllidade 
impossibilidade

i

\ inadmiesibilidade 

\ 

insuficiência 

\ 

incompetência 
incontestabilidade 
indispensabilidade 

\ 

inconstitucionali 

‹ ^ ineficiencia 
›

\ imoralidade 

1 

inexpressividade
V 

› 

inadimplência 
invalidade 

\ 

inatividade 

\ 

impermeabilidade 

\ 

inviabilidade 

› 

inimputabilidade 
I , 

SUBSTANTIVOS 

infelicidade 
da de 

irregular 
incurável 

impune 
ineduivocado 
inatacável 
impossível 
inadmissível 
insuficiente 
incompetente 
incontestável 
indispensável 
infeliz 
inconstitucional 

ineficiente 
imoral 

inexpreesivo 
inadimplente 
inválido 
inativo 

impermeável 

inviável 

inimputável 

*irregularizar 
*incurar 
*impunir 
*inequivocar 
*inatacar 
impoeeibilitar 

*inadmitir 
*ineuficiar 
*incompetir 
*inconteetar 
*indiepensar 
infelicitar 

*inconetituciona~ 
lizar 

*ineficiar 
*imoralízar 
*inexpresear 
ínadimplir 
invalidar 
inatívar 

ímpermear/ 
impermeabilizar 
inviabilizar 

*inimputar 

Verificawse que a alta incidência no 

preferencialmente com adjetivos. De acordo com Celso Cunha, o adjeti~ 

vo é a espécie de palavra que serve para caracterizar uma qualidade 

ll 

ueo deste prefixo se dá



ou defeito, um modo de 

dualidade : 

defeito : 

modo de ser : 

aparência : 

estado : 

Se o adjetivo 

ser, uma aparência ou um estado: 
homem competente 
menino feio 

pessoa simples 
árvore alta 
tecido permeável 

é gramaticalmente reconhecido por caracterizar 
o substantivo, nada mais simples e eficiente do que antepor o prefixo 
in~ quando se quer acrescentar a ideia de negação: 

competente ~ incompetente 
permeável ~ impermeável 

Contudo, há restriçoes para o uso de in que 

mação de 

mação de 

tente no
~

I 
novos adjetivos como: *ínfeio, *insímples ou 
uma nova palavra pode ser impedida por outra

~ bloqueiam a for* 

*inalta. A for~ 

palavra já exisfi 

vocabulário. Assim *ínsimples obedece perfeitamente às regras
~ de formacao de palavras, e portanto, seria possível a sua derivaçao 

¢ z vv z v por prefixação. *ínsímples seria admissível, se ja nao existisse a pa 

lavra complicado: embora haja condições de lexicalidade não há aceita~ 

bilidade. 

_.. " Um dos fatores que afetam a 
produtividade das regras de formação de 
palavras é a própria lista de entradas 
lexicais já existentes. “ 

(Basílio, 1980, p.l5). 

É o que acontece com os pares antônimos como grande/pequeno, 

gordoymagro, claro/escuro onde não é aceita a prefixação ~ *ingranw 

de, *ingordo, *ínclaro : porque outra palavra já consagrada ocupa o 

$€3U lUQô\|"I.' QBQLIQDO, !.¡'?8Q›"O, 8$C?U!"O. 

Verificando os dados (p.1l) pode~se perceber que inúmeros ad*

12



jetivos terminam em ~áve1. 

*ável e ivel são sufixos altamente produtivos, especialmente 
com adjetivos derivados de verbos e antecedidos de ~in: inconsolável, 
inconfundível, inadmissível, incontestável. 

Sandmann (p.95) verificou que em língua portuguesa esses adje~ 

tivos são muito mais freqüentes quando prefixados.

~ Certos adjetivos, quando acrescidos de in~ têm conotaçao pe 

jorativa pois a cultura influencia a adoção de certos valores. Assim, 

o prefixo in~ além do seu valor negativo para expressar a “falta de 

eficiência, de moral e de competência" é usado com valor depreciativo 
em: ineficiente, imoral, incompetente. Graças à sua carga semântica, 
in~ parece ser próprio para caracterizar negativamente, ou seja, “des~ 

qualificar" algo de que se fala: 

Aquele homem é incompetente- 
Isto é inadmissível. 

Contudo, a prefixação negativa também serve para valorizar algo. Nos 

exemplos, os adjetivos prefixados com in~ referem~se a um carro que 

apresenta características consideradas boas ou necessárias: 
U carro tem a quinta porta imperceptivel. 

U seu estilo e inconfundível. 

In- também é encontrado em substantivos abstratos: impossibiw 

lidade, impaciência, infelicidade, ineficiência.i. Porem, os substan~ 

tivos prefixados com in~ ocorrem em escala muito menor que os adjeti~ 

vos. Recorrendø à ãnamatica.QQ.EQLteeyšâ.Qontemeotâneo ..... ..... ..... 
de Celso Cunha 

verificamos:
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“ Formam substantivos de adjetivos: Os 
substantivos derivados, geralmente 
nomes abstratas, indicam dualidade, 
propriedade, estado ou modo de ser". 

Assim, a partir de uma base adjetiva acrescida de um sufixo nominal 
obtémese um substantivo: 

7

T 
\ _ 

SUBSTQNTIVO 
g 

m>JE¬r1:vo
\ 

digno W dignidade 
grato W 

altivo 
amargo W. 

gratidão 
altivez 
amargor 
alegria 

‹ 

alegre ~ 

tolo ~ tolice 

alto ~ altitude/altura 
doce ~ doçura

1 

Observe~se que desses substantivos derivados apenas dois admitem uma 

negação com ín~: indignidade e íngratidão. Os outros recorrem aos pa~ 

res antônimos para a oposição: alegria/tristeza, sabedoriaƒtolice, do~ 

cura/amargor- No corpus analisado a ocorrência de in* com substantivos 
verificou~se apenas com os sufixos ~ídade, «ância, ~ência. De acordo 
com as gramaticas tradicionais Wância e *ência são semi~eruditos, pois 

aparecem em palavras de criação recente e modeladas sobre o latim 

clássico: Wanca, ~âncía, ~ença, ~êncía são tradicionalmente concebidos 

como formadores de substantivos a partir de verbos; esses sufixos tem 

o sentido de "ação" ou "o resultado dela, estado":

14
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VERBOS SUBSTANTIVOS
ç 

\ 

lembrar W lembrança
\ 

observar W observância 

` 

diferenciar w diferença
\ 

OCJO|"|"8f" " OCOf`I"ê|"\CÍa 

Se os substantivos terminados em ~ância e wâncía são deriva" 

dos de verbos, então: 

*suficiar W suficiência 
*ineficiar ~ ineficiência 
*anuar W anuência 

Como explicar estas derivações? 
Gladstone Chaves de Melo 

Egrtuguesa, p. 60) informa que esses sufixos são formadores de subs~ 

tantivos significando: 

ação ~ matança 
resultado ~ parencença, diferença 

qualidade ou estado ~ temperança, semelhança 
Observando os dados constatamos que o maior número de subs~ 

tantivos prefixados com in* ocorrem em bases sufixadas com ~idade. Em 

menor escala, mas também freqüentes, ocorrem os substantivos termina~ 

dos em ância e Wêncía. 

As restrições que bloqueiam o uso de in~ com os adjetivos 

também ocorre com os pares antõnimos de substantivos. Já há palavras 

consagradas no léxico que impedem formações gramaticalmente perfeitas

15



â 

do tipo: *ínamargor, *indocura, *ínaltítude, *ínca1vície. São raros os 

verbos que admitem in-. Isso se comprova no corpus onde não ocorreu 
nenhum verbo desse tipo. In* não se une a bases verbais com o sentido 
ativo. Por isso: *ínatacar, *impunir, *ínadmitir. 

Relacionamos abaixo os verbos que admitem a prefixacao com 
in* e que estão dicionarizados: 

ilegalizar 
imobilizar 
imortalízar 
impacientar 
imparcializar 
impassibilizar 
imperfeiçoar 
ímpermeabilizar 
impermear 
impersonalízar 
impessoalizar 
ímpopularizar 
impossibilitar 
imprestabilizar 
improvar 

impronuncíar 

impropriar 
improvar 
impugnar 
impurifícar 
inabitar 

inadestrar 
inadimplir 
incapacítar 
incompatibilizar 
ínconfortar 
indeferir 
independentizar 
indeterminar 
indignar 

índiscíplinar 
indispor 

. o ›
1

i

i

i

i

í

i

i

i

i

i

i

í

í

i 

nexistir 
nfecundar 
nfelicitar 
nfertilizar 
nfirmar 
nfortunar 

nimízar 

nsossar 

nsubordinar 
ntranqüilizar 
nutilizar 
nvalídar 
nviabilizar 
rracionalizar 
rresponsabilizar 

Já vimos que é grande a ocorrência de in~ com os adjetivos 

irregular, íncurável, impune. Facilmente poderíamos modificar esses 

adjetivos acrescentando o sufixo "mente para indicarà circunstâncias, 

especialmente as de modo. "mente originawse do substantivo feminino 

latino mens, mentis; por esta razão esse sufixo junta~se à forma femi~

ló



nina do adjetivo (ablativo absoluto no latim): 

inexpressiva W inexpressivamente 
indevida ~ indevidamente 

Para os adjetivos uniformes (de dois gêneros) basta acrescen~ 
tar o sufixo: 

imoral ~ ímoralmente 
insuficiente ~ insuficientemente 
irregular ~ irregularmente 

Nos dados observados, todos os adjetivos kim + adjetivos) 
admitem o sufixo adverbial ementa. Mas apesar dessa regra fácil e pro* 

dutiva é baixa a incidência desses vocábulos. Foram encontrados com 

mais freqüência em respostas ou comentários em que o falante se ex» 

pressa com poucas palavras (geralmente uma), possivelmente devido à 

própria extensão desses adverbios e devido à sua significação precisa 

e arrebatadora: 
W Infelizmente! ... ' 

O processo de negação com a prefixação de in» é bastante pro? 

dutivo com os adjetivos principalmente os terminados em ~ável, ~ível. 

Isso compensa um pouco as restrições impostas aos verbos prefixados 

com in~: 

*imprever ~ imprevisível 

*inconsolar - inconsolável 
*irrecuperar ~ irrecuperável 

*inevitar ~ inevitável
17



Segundo Sandmann (p.ó5), o prefixo in~ não se une a bases de 
sentido negativo (*ínvíolento, *índoente, *ínviciado) nem a bases de 
natureza dinâmica (*íncontração, *impagamento, *inapertar). Havendo 
a necessidade de negar essas bases, recorre~se a outros meios: 

a) uso de outro prefixo de sentido negativo como dese: desa* 
pertar, descontração, 

b) anteposição de não à base: nãowvíolento 
não~pagamento 
não~víciado 

Alem de in~ o prefixo des~ também tem valor negativo; am* 

bos têm funções diferentes e não podem ser usados aleatoriamente. Ex* 

pressam negação, porém não são comutáveis entre si: 
desleal ~ *ínleal 

infeliz « *desfeliz 

Algumas bases admitem essa possibilidade e são encontradas no 

Aurélio como sinônimas: impopularizar/despopularizar, inconfortar/des~ 
confortar. Há outras que exigem contextos diferentes: 

ínatívar - tornar inativo (refere~se a funcionários ou em~ 

pregados) 
desativar - tirar da atividade; tornar algo inativo (usado em 

relação a usinas, portos, bombas. Pode~se dizer que tem caráter menos 

animado). 

às vezes ín~ e des* podem vir um à frente do outro como em 

desinquíetante e desínfelicídade, assumindo caráter reforçativo ou 

anulando~se como em indesculpável. 
0bserve~se os dados da página a seguir:
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8UBSTâNTIVO ADJETIVO VERBO 
nv desvinculaçao 

desuso 
desembaraço 
desaparelhamento 
desintegração 
desburocratização 
descontentamento 
desemprego 
desaparecimento 
desrespeito 
desvirtuamento 
desapontamento 
desativação 

desvinculado 
desusado 
desembaraçado 
desaparelhado 
desintegrado 
desburocratizado 
descontente 
desempregado 
desaparecido 
desrespeitado 
desvirtuado 
desapontado 
desativado 

desvincular 
desusar 
desembaraçar 
desaparelhar 
desintegrar 
desburocratizar 
descontentar 
desempregar 
desaparecer 
desrespeitar 
desvirtuar 
desapontar 
desativar 

O prefixo des~ é muito produtivo em língua portuguesa para a 

formação de substantivos, adjetivos e verbos. As restrições ao uso 

desse prefixo se assemelham muito às do prefixo in~: *desestávei e 

*despotente, por exemplo, inexistem em língua portuguesa porque as pa~ 

lavras instável e impotente já estão consagradas pelo uso. Esse tipo 

de restrição de entradas lexicais também é comum com os pares antõni~ 

mos: 

ligar ~ desligar 

leal W desleal tirar ~ põr (*destirar) 

MflS: bonito ~ feio (*desbonito) 

fazer w desfazer claro ~ escuro (*desclaro) 

cansar ~ descansar

19



~ O contrário de ligar e desligar. Os contrários tirar e pôr sao consa 
grados pelo uso e por isso inexistem as formas contrárias prefixadas 
*destirar e *despor. 

des~ une~se facilmente a bases nominais e verbais desde que 

não haja outra palavra ou prefixo ocupando o lugar da negação. Assim, 

*descomprido não tem uso porque curto existe em seu lugar. O inverso 

também é verdadeiro: não existe *descurto porque comprido já existe. 

*desperfeito é agramatical pois já existe imperfeito. 
As vezes encontramos palavras que fogem a esta regra como de* 

sigual usado em vez de diferente. Esta "nova" entrada lexical se 

explica porque há diferença semântica entre os dois termos. O mesmo 

acontece com desamor (amor/ódio) e descomplicado (complicado/sim* 

ples). Como já vimos, a maioria dos adjetivos prefixados com in~ são 
sufixados com ~ave1Mive1. Os adjetivos prefixados com des* correspon~ 

dem às formas verbais do particípio passado, i.é, sufixados com ~ado: 

desvinculado, desapareihado, desfolhado, despreparado. 

Em desligado des~ não é apenas um marcador negativo. Carrega 

mais um conteúdo significativo pois, desligar não é sinônimo de não» 

ligar. Para desligar é preciso que algo tenha sido ligado antes. Aqui 

des" expressa "ação inversa, em sentido oposto". 

Para descolar á preciso que algo tenha sido colado antes. O 

mesmo se dá com inúmeros verbos (desvestir, desfazer, despentear), com 

inúmeros adjetivos (desaparecido, desativado, desvinculado) e também 

com alguns substantivos (desburocratização, desaparelhameoto)- 

Isto ocorre com palavras que exprimem em seu conteúdo um es* 

tado anterior: destelhada significa "sem telhas", mas supõe~se que 

havia telhas antes. O mesmo não ocorre com desabitada. Não há a supor
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sição de um estado anterior contrário: A lua é, e sempre foi, desabi~ 

tada. Neste caso o prefixo significa apenas "negação“. 

Encontramos dicionarizadas: desasssunto, (falta de assunto), 

desbrío (falta de brio) e os verbos desasnar (tirar da ignorância) e 

desaplaudír (não aplaudir). Essas palavras nos parecem estranhas, pro~ 

vavelmente pelo pouco uso. Suas formas nominais não possuem as formas 

verbais correspondentes e vice~versa. Como o prefixo des» tem mais de 

um significado, às vezes ocorrem alguns problemas de ordem semântica: 

desaplaudír significa "não aplaudir" e não "vaiar" como se poderia 

supor; descor significa "falta de cor" mas não “ausência (total) de 

cor"; desígualar significa "fazer desigual" ou seja "diferenciar". 

Tambem não se pode confundir o in~ negativo com o prefixo ho» 

mõnimo equivalente a em~ que significa "movimento para dentro" como 

em: ingerir, implicar e ímígrar. É preciso frisar que as regras de 

formação de palavras por prefixação são altamente produtivas permitin~ 

do criações inesperadas e interessantes. As derivações com des~ são 

comuns na linguagem popular e na fala desw corresponde a ƒdís/: "ele 

disse e desdísse", "não faço nem desfaço". Ao perguntarem a um suplen~ 

te de deputado se estava torcendo pela cassação de um parlamentar res~ 

pondeu: “ não torço nem destorço". 

Segundo o prof. Vital Poffo ("Errando Discitur" fiwwfloticia, 
p.2, O9/O7/92) destorcer e distorcer são verbos com significações di* 

ferentes e nunca poderiam ser empregados no sentido de "não torcer". 

O povo desconhece a evolução da língua e a fonética do português fala~ 

do não corresponde a escrita. assim, são comuns as prefixações desse 

tipo quando o indivíduo quer se manter imparcial: "não penso nem des~ 

penso".
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In- e desw podem negar a palavra, mas, nem sempre a prefixaw 

cão e possível. Outro recurso é a negação por composição. 

vv Pelo processo de composiçao novas palavras se formam a partir 
da aposição de duas bases: duas palavras passam a ter um novo e único 

significado. É um processo de formação de palavras que utiliza estru* 

turas sintáticas para fins lexicais. Segundo Basílio, estruturas norw 

malmente utilizadas na formação de enunciados passam a ser utilizadas
~ na funcao de denominar e/ou caracterizar seres: 

pepe1~a1umƒnío agua~de~oheiro 
Q composição surge de uma necessidade de expressão quando pa~ 

rece haver um vácuo lexical para denominar algo ou alguem. 
Na composição pode haver a justaposicão de palavras de diverw 

sas classes gramaticais. Interessawnos, em particular, a justaposicão 
do advérbio de negação ao adjetivo ou ao substantivo. 

¡
. 

vv nãowdícíonarizado nao naturalizado 
não~inter1igado nãowviolento 

, 
não~viciado não~tratado 

Formações deste tipo não são muito freqüentes mas tornamwse necessá~ 

rias devido a uma especie de vácuo no léxico: não existe uma palavra 
A z z z nv ‹ ` z antonima que expresse o mesmo conteudo. Tambem nao existe a forma pre 

fixada correspondente: *inviciado, *desvíoíado. 
z-Jo Consul tamos 0 .... 

de O r lendo 

Menezes de Morais e Leonam de Azevedo Pena e encontramos os seguintes 

pares antõnimos: viciado/puro; violento/ca1mo,dócil, manso”



A necessidade de precisão semântica, de encontrar uma palavra 
com um conteúdo exato, que expresse com clareza uma significação, jus~ 

tifica criações não~comuns formadas pelo processo da composição" 8asta 

comparar puro e não~víciado para perceber a nuance significativa due 

exigirá contextos diferentes para cada uma dessas duas palavras. 
Em portugues há diversos vacuos lexicais, mas a língua forme» 

ce recursos morfológicos e sintéticos para contornar o problema. Traw 

tawse do processo de suplementação lexical. Consiste na utilização de 

um recurso gramatical que permite a ocupação de um vácuo lexical, Por 

exemplo: falando~se a respeito de seguro de saúde levantouwse que "ouw 

tro problema e a falta de cobertura para doenças prewexistentes e orôw 
nicas"» "Falta de cobertura" e usado no vácuo deixado pela palavra ne* 

gativa correspondente. Como sabemos, há palavras que não admitem a 

prefixação com in" e há casos em que a prefixação com des~ também é 

inviável. Recorrewse então a uma forma supletiva. Para isto temos duas 

opções: W uso de um verbo indicando a ausência de (negação) seguido 

de uma locução adjetiva: "falta de cobertura"; 

Wsupleção por composição: nãowcobertural 

Há certos verbos que apesar de não possuírem formalmente new 

nhum operador negativo, exprimem um conteúdo negativo. Pela terminolo~ 

gia de Klima, são chamados de verbos de negação inerente. $ão verbos
~ com valor afirmativo, mas seu valor referencial contem uma negaçao. 

O verbo de negação inerente e uma afirmação de uma negação: 
não esquecer I lembrar 

não ignorar 2 saber 

não acreditar K duvidar



São verbos volitivos ou cognitivos; pares antõnimos cuja si» 

nonímia requer o operador negativo nao. Podem ser substituídos, sem 

alterar significativamente o conteúdo, da seguinte maneira: 

a) Ele duvídava que eia acabaria a tarefa- 

b) Ele não acreditava que ela acabaria a tarefa. 

o) Ele acreditava que ela não acabaria a tarefa. 

d) Ele desacredítava que ela acabaria a tarefa. 

Sasioamente eesas substituições se resumem na troca do verbo 

de negação inerente pelo seu antônimo anteoedido de não ou acréscimo 

do prefixo negativo, no caso deae. As substituições b), o), d) reque~ 

rem operadores formais de negação ao contrário de a) que tem o verbo 

de negação inerente. Vale ainda comparar b) e c) e observar a mobi~ 

lidade de não. Sobre a mobilidade desse operador veremos mais adiante. 

Os antõnimos são os pares de palavras que mantem entre a sua 

signifioaçao uma relação de oposição. Em língua portuguesa há antõni~ 

moe para inumeros substantivos, adjetivos e verbos: 

y 
r

J 

š 

SUB8TêNTIVO$ QDJETIVOS VERBOS
i 

._ 

I? 

I 

felicidade feliz felioitar 
I 

infelicidade infeliz infelicitar 

I 

alegria alegre alegrar 
` 

tristeza triste entristeoer 

1 

amor amado amar 
` 

Ódio odiado odiar 

1 

altura alto levantar 
baíxeza baixo abaixar

H

\

Í



Por motivos culturais e/ou gramaticais nem sempre há a pala~ 

vra correspondente com o mesmo radical (base) para as três classes 
gramaticais. Culturalmente porque as palavras só existem na medida 
exata da necessidade de expressão. Gramaticalmente, a palavra pode 
inexistir mas outra ocupará o seu lugar atraves de um processo de su~ 

plementaoão lexical. 

Ha antõnimos que admitem a prefixação negativa e outros não. 

O contrário de alegre é triste (*desalegre, *inalegre, *destriste, 
*intríste W são formas prefixadas inexistentes). O contrário de feliz 
só se faz com o prefixo in* 5 infeliz. 

Os verbos que mantêm uma relação de oposição (antonímia) po~ 

dem ser: 

a) contrários 

b) inversos 

a) VERSOS CONTRêRIOS: são verbos que podem ser negados pela 

anteposição de não ou pela substituição de outro verbo (lexema) que 

exprime o contrário do primeiro. 

Ele não amafi (não 1 operador negativo) 
Sie ama. 

Ele odeia. (odeia I lexema contrário) 

Os verbos contrários são lexemas que exprimem uma condição 
contrária de um item verbal, considerada negativa em relaçäo à condí~ 

ção oposta.



b) VERBO$ INVERSOS: são verbos que indicam a inversão de um 

procasao através da um item lexical ou pela prafixação com das~; 

abrir M fechar fazer W desfazer 
subir M descer cobrir W descobrir 

Os verbos inversoa diferem dos verbos contrários porque não 

admitem a anteposicão da não para a ainonímia. Compara~aa: 

W é contrário da esquecer 
lembrar 

nf - é sinônimo da nao esquecer 

- é inverso da fechar 
abrir 

vv nao é sinônimo de "não fechar" 

Em especial nos interaasam os verbos ínveraoa que podem ser 

prafixados como: descarregar, descobrir e daatelhar que preasupõem um 

estado resultante da ação indicada pelo verbo não prefixador 
~ Para descobrir é preciso qua algo tenha sido coberto. 
W Para dastalhar é preciso que algo tenha aido telhado. 
~ Para descarregar é preciso que algo tenha sido carregado antes. 

Descarregar é o inverso de carregar. O ínvorao se faz com o 
~ › ~ 1» acréscimo do prefixo deswo Q negaçao se faz com a anteposlçao da nao: 

não carregar»
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2.1. PROVAS DE NEGAÇAO NA SENTENÇA 

2.2.1. OPERADORES NEGATIVOS NA SENTENÇA 

2.2.2. PRONOMES INDEFINIDOS NEGATIVOS 

2.3. DUPLA NEGAÇAO 

2.4- NEGAÇAO EN SENTENÇAS COMPLEXAS



N E G ñ Ç Ã O 

A S P E C T O S I N T A T I C O 

As regras gramaticais estão sempre atuando. âpesar de serem 

usadas inconscientemente são imprescindíveis para a comunicação. 
Para falar ou escrever utilizamos um elemento mínimo de sig* 

nificado comunitário: a palavra. Podemos nos comunicar com uma ou mais 

palavras, mas precisamos obedecer a uma seqüência (sintaxe) mais ou 

menos rígida porque a escolha e a colocação das palavras na oração são
~ decisivas para a significaçao. 

Para uma sentença afirmativa tornarwse negativa pasta intro* 

duzir a partícula não diante do verbo: 

Márcia danca lampada, 
Márcia não dança lampada. 

É um processo praticamente simples que se aplica a todos os 

tipos de frases: ' 

. vv declarativa: Ele nao foi à escola, 
~ interrogativa: você não sabe o preço? 
~ imperativa: Não entre com o tênis sujo! 
W . vv z

Í exclamativa: O chopp nao esta gelado.
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Contudo, a presença de um operador negativo não implica que a 

sentença seja negativa. Vamos, então, analisar o teste de negação de 

sentenças proposto por Klima (1964). 

2.1. PROVAS DE NEGAÇÃO NA SENTENÇA 

$egundo Klima, há dois tipos de testes para verificar a nega~ 

ção da sentença: 
W Testes com provas fortes. 
~ Testes com provas fracas. 

Testes com provas fortes. 

a) Acréscimo de orações iniciadas por nem: a sentença negati~ 

va resiste ao acréscimo de uma oração coordenada mediante nem. Exam* 

plo: Os meninos não fizeram o trabalho, e as meninas não fizeram 

o trabalho tambémx 

Com a supressão dos constituintes repetidos temos: Us meninos 

não fizeram o trabalho, nem as meninas. 

A gramaticalidade desta sentença comprova que ela e negativa, 

pois a ausencia do marcador não a tornaria agramatical: *Us meninos 

fizeram o trabalho, nem as meninas. 

b) Acréscimo de nem por sombra: esta expressão e utilizada 

por Leda Bisol (p.46) como prova forte de negação da sentença. E×em~
â
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plo: Lauro não quer a gravata, nem por sombra" 

Q falta do operador negativo tornaria a sentença agramatie 

cal: *Lauro quer a gravata, nem por sombra. 

Testes com provas fracas. 

ãão consideradas provas fracas as construções que aceitam ad* 

verbios ~ do tipo raramente ~ que não encerram marca fonológica da 

partícula negativa. Isto e, na derivação a partícula negativa e incor~ 

porada em um outro constituinte que não conserva reflexo fonológico da 

negação. 

a) Concatenação com: também não, tampouco. 

Eduardo inunca vai ao teatro; Cristina também não} 
raramente tampouco 

8eria agramatical a falta do operador negativo bem como a sua 

substituição por outro elemento não negativo: ' 

*Eduardo vai ao teatro; Cristina também não 

tampouco 

*Eduardo geralmente vai ao teatro; Cristina também não 

sempre tampouco 

p) Acréscimo de pergunta, como reforço de negação. São nega» 

tívas as orações que aceitam o acréscimo de uma pergunta sem negação
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feita através de um verbo aposto à oração negativa: Ele não dormiu, 

dormiu? 
c) Encadeamento com nem mesmo ou nem sequer. Os advérbios 

pré~verbaís negativos (não, nunca) permitem formar sentenças negativas 

não 
Pedro [nunca} come doces nem mesmo uma belinha. 

nem sequer 

A exclusão dos advérbios pré~vorbais negativos ou a substí« 

tuição por outros não~negativos tornaria as sentenças agramatioaís no 

teste de encadeamento: 
*Pedro come doces, nem mesmo uma balinna. 

*Pedro sempre come doces, nem sequer uma balinna. 

2.2. OPERADORES NEGQTIVOS DE SENTENÇQ 

São palavras que introduzem uma significação negativa a toda 

uma sentença. 
Entro os operadores negativos de sentença destaca~se não por 

excelência. Há também outros itens lexicais que podem substituí~lo: 

nunca, jamais, raramente, 

não 

Ela nunca sabe e lição. 

jamais 
raramente
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~ Não ocupa a posição imediatamente pre verbal a nao ser due 

haja um pronome oblíquo na sentença: Ele não me explicou. 
Nas locuções verbais o operador negativo não pode anteceder 

o verbo auxiliar mesmo havendo um oblíquo: Ele não vai me explicar. 

Em língua portuguesa normalmente o não antecede imediatamente 
o verbo, mas pode anteceder palavras de outras classes gramaticais 
em orações encaixadas. Pode haver,então, uma negação de constituinte: 

"Muitos acreditaram que se trata de obra realmente realizada 
por esses nomes. Não em vída,mas depois de morrer, atraves de mé~ 
díuns..," 

"O velho guerreiro, que dizia ter vindo para confundir, não 

para explicar, e o inspirador oculto.,," 
apesar do caráter negativo desses operadores eles não são 

substituídos aleatoriamente. A escolha entre eles dependerá da signi~ 

ficação exata que se quer dar ao conteúdo: 

Não I negativo por excelência 

Nunca, jamais 1 negativos temporais 
Raramente, dificilmente I negativos freqüentativos 

Todos esses adverbios negativos podem ocupar a posição pre* 

verbal como aparecer isolados em respostas: 

Wvocê estudou? \f 

M Não 

Nunca 

§Jamaís * (estudei), 

Raramente 
Dificilmente. 
\ Â
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Nunca e jamais tanto podem iniciar a sentença como ocupar a 

posição préflverbal mas com significações diferentes: 
Nunca ele disse a verdade. Ele nunca disse a verdade. 
Jamais ele disse a verdade. Ele jamais disse a verdade. 
Raramente e dificilmente também podem ocupar diferentes posi« 

ções mas não negam a sentença: Raramente ele vem aqui- 
Ele vem aqui raramente. 

Ele vem dificilmente aqui. 
file dificilmente vem aqui. 

Há também uma negação de constituinte quando esses adverbios são ante* 
cedidos de não: Não dificilmente ele participa das reuniões, 

Ele participa não raramente das reuniões. 
Há sentenças em due nunca ou jamais aparecem além do marca~ 

dor não: nunca 
Ele não sorri. Ele não sorri nunca . 

jamais jamais 
Há um marcador negativo pre~verbal e outro pos~verbal. É um 

exemplo de gupia_negagão. ______ 
Nunca e jamais aparecem como complementos 

temporais negativos com o objetivo de reforço: 

,-."nunca não constitui apenas um advérbio de 
tempo, mas elemento negativo, pois, anteposto 
ao verbo, sem a presença de outra negação 
préwverpal, nega a sentença." 
(ãrenner, p-51). 

Apesar de não e nunca serem permutáveis e originarem frases 

sintaticamente perfeitas, a significação de nunca e mais ampla porque 

significa "não, em tempo nenhum". O mesmo pode se dizer de jamais. 

Tambem o advérbio negativo nem, as expressões nem mesmo e nem
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sequer podem ocupar a posição de não: 

nem 
não 

Eu nem mesmo sei isto. 

nem sequer 

n ‹ ~ . . u Por que a previsão do orçamento nem fox cltada pelos deputados? 

Nem pode ocupar a posição de não mas nunca vem isolado: 

W você pegou a oaneta? 
H-Não 
*Nem 

Q resposta também seria possível com a introdução de nem) fi* 

cando subentendída parte da pergunta: 

M(Não peguei) nem a vi~ 

*Nem mesmo vi ela. (coloquial) 

Nem, nem mesmo e nem sequer têm caráter complementarl Segundo 
Brenner (p.54) são negativos inclusívos pois só são empregados quando 

há uma continuidade de idéias. Exigem que uma partícula negativa os 

anteceda mesmo due esteja subentendída como ocorre em respostas. 

Em um artigo sobre a extinção do INAMPS (Q Notícia, 21/O3/93, 

p.7 ) o primeiro parágrafo inicia assim: "Nem o governo Sarney nem o 

governo Collor tiveram vontade política de extinguir o INAMPS," 

Neste caso há uma coordenação de sentenças. Q coordenação 
através de nem».*nem dá a significação de exclusão. É interessante ob*
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servar que o nem, ocupando a posiçao inicial da sentença, exclui o 
vv . ~ z nao em posiçao pre verbal assumindo o caráter negativo. De qualquer 

modo, continua havendo a dependência de nem a uma outra partícula new

~ 

gativa mas não necessariamente antecedente. 
Nem, nem sequer e nem mesmo são muito usados para coordenar 

sentenças negativas: 

Elas não substituem excursões de turmas a museus- 

Elas não substituem as fotos dos originais” 

Essas duas orações negativas podem ser coordenadas através da oonjunfl 
vv çao aditiva negativa nem, elíminandowse os constituintes repetidos: 
"ñias não substituem excursões de turmas a museus nem as fotos dos 
originais." 

2.2.2. PRONOMES INDEFINIDOS NEGATIVOS 

Nas sentenças negativas o marcador não antecede imediatamente 
o verbo. ñntretanto pode deslocarwse a esquerda incorporando~se a um 

pronome indefinido desde que este seja prewverbal. 
vv 8ao pronomes indefinidos aqueles aplicáveis à terceira pessoa 

gramatical quando esta 
Cunha (p.249) 

para este trabalho nos 

opositivo negativo. Os 

invariáveis: 

tem sentido vago ou indeterminado. 
nos apresenta um quadro dos indefinidos, mas 

interessam apenas aqueles que possuem seu par 

pronomes indefinidos se dividem em variáveis e
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Í3I"OI"IOm9 s I n d e f 1 n i d O5 
Variáveis 

Masculino F eminino Inv ariáveis 
Singular Plural Singu lar Plural 

todo 
nenhum 
algum 

vário 
pouco 
muito 

todos 
nenhuns 
alguns 
vários 
poucos 
muitos 

toda 
nenhu 
algum 
vária 
pouca 
muita 

ma 
8. 

todas 
nenhumas 
algumas 
várias 
poucas 
muitas 

alguem' 
ninguém 

tudo 
nada 
algo 

Observe~se que todos tem o seu par opositivo negativo. Há 

também uma intermediariedade, i.e, uma palavra com significação de um 

"meio termo" nem positivo, nem negativo. 

Segundo alguns autores, esses pronomes são os quantitativos 
pois se referem a uma quantidade ou porção indeterminada. É o caso de 

todos os pronomes indefinidos do quadro, exceto alguém e ninguém que 
vv se referem diretamente a terceira pessoa do discurso e nao à quantida 

de. H 

De acordo com Klima, a transformação dos índefinidos positi« 

vos em negativos operawse da seguinte maneira: um marcador negativo 
transforma um indefinido positivo em um indefinido negativo: 

_' ø 

algo nada 

N58 + ‹ algum(a) ---Â> ‹-nenhum 

alguém ninguém 
~ 1P 

` algo aconteceu lnada aconteceu 
NES + À algum homem é perfeito --9 ‹nennum homem é perfeito 

alguém saiu ninguém saiu 
K 

L.
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Neg pode incorporar~se a um indefinido que antecede o verbo. 

Tomemos o seguinte exemplo: 
Alguém viu Mario no jardim. 

T. Neg :::;>- Alguém não viu Mário no jardim. 
::::>» Não alguém viu Mário no jardim. 
1:22) Ninguém viu Mario no jardim. 

Quando os indefinidos ocupam a posição pós~verbal a transfer* 
mação em negativa pode gerar uma dupla negação: 

Neg ~ Mario não viu alguém no jardim. 
Dupla Neg W Mário não viu ninguém no jardim. 
Na dupla negação, além do indefinido negativo na o operador 

negativo antecedendo o verbo. Como veremos mais adiante, a ausência do 
indefinido tornaria a sentença agramatical. 

Neg pode inoorporarwse aos quantitativos que ocupam a posição 
pré~verbal. Para incorporar~se Neg deslocawse a esquerda de modo a an* 

tecedê~1o: Muitos não estavam contentes. (negação verbal) 
Não muitos estavam contentes. (negação do quantitativo) 

Ocorre uma mudança no significado correspondendo a: Poucos estavam 
contentes. 

Os quantitativos, ao contrário dos indefinidos, não acarretam 
N ~ a dupla negaçao: Nao muitos alunos não vieram. Corresponde semantica~ 

mente a: Poucos alunos não vieram ou Muitos alunos vieram. 
Quando na um quantitativo negado seguido de uma negação ver~ 

bel as negativas anulam~$@- Há a neaaoä9.da ..... ............ naaaešo que Corresponde 

semanticamente a uma afirmação. 

Tudo e nada têm outro comportamento. Tudo admite a negaçao 

verbal, mas ao inves de negar toda a sentença nega apenas parte dela:
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afirmativa ~ Tudo vai dar certo” 

Negativa de constituinte W Tudo não vai dar certo. 

Negativa de sentença ~ Nada vai dar certo. 

êgramatical W * Nada não vai dar certo. 

Nada vai dar certo é o oposto de Tudo vai dar certo. Uma e o 

contrário da outra: negativa X afirmativa. 

Tudo não vai dar certo nega apenas a quantidade. Significa 

que não vai dar totalmente certo. Este e um caso de negação da escopo 
pois a negação de tudo fica supentendida na prosódia e a frase signír 

fica: Nem tudo vai dar certo. 

Os invariáveís ninguém, nada são permutáveis pelo não e negam 
a sentença. 

Ninguém Nada Í 

Não saiu. Não mudou, 

Nenhum também permuta~se com não mas exige um substantivo 

posposto ou subentendido pois a ele se refere: 

Nenhum (menino) 
vv Nao saiu» 

O indefinido algum aparentemente afirmativo pode significar 
"nenhum" quando posposto ao nome: 

afirmação ~ Alguma pessoa se feriu. 

Negação de sentença W Pessoa alguma se feriu.
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Para confirmar pasta aplicar o teste de negação da sentença: 

›a1guma 
Pessoa nenhuma se feriu, nem mesmo o motorista. 

*Alguma pessoa se feriu, nem o motorista. 
*Alguma pessoa se feriu, nem mesmo o motorista. 

Portanto, o comportamento sintático do pronome é que dá o ca~ 
ráter negativo à oração. A sentença será negativa quando algum ocupar 
o seguinte contexto: 

[ N ~ [algum(a) ] FN ~ V 1 

Pro 

1) Poucos alunos fizeram a lição. 

2) Alguns alunos fizeram a lição. 
3) Não muitos alunos fizeram a lição- 

Estas sentenças poderiam ser tomadas como sínõnimas, mas oomparewser 
' 

1) e 3) são conceítualmente negativas, afinal todos deveriam 
ter feito as lições. Gramaticalmente só há uma negação de constituinte 
em 3) (não muitos). 

As palavras podem ter diferenças de carga semântica conforme 

o contexto em que estão inseridas. Num acidente de ônibus, por exem- 

plo, poucos passageiros saíram feridos- O valor conceitual de poucos 

neste caso, passa a ser positivo. Gramatioalmente o pronome poucos não 

nega a sentença.
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A VÊRIAÇÃO SENÊNTICQ DOS INDEFINIDOS 

Para os indefinidoe opostos todo/nenhum, muitofipouco há vocáw 
bulos de significação intermediária. Todo e muito têm significação 
muito mais ampla que algum e vários. äemanticamente abrangem uma quan~ 

tidade maior. Podemos explicar melhor atraves de uma reta vertical na 

qual colocaremos esses indefinidoe em ordem decrescente em relação à 

quantidade que representam: 

todos 

muitos 
vários 

alguns 
poucos 

nenhum ~ 

Como se pode observar todos e nenhum ocupam oe extremos poei~ 

tivo e negativo, respectivamente. Muitos e poucos, alguns e vários se 

encontram numa faixa intermediária demarcada com o pontilhado e não 

correspondem a nenhuma quantidade especifica. Os extremos positivo 

e negativo abrangem a globalidade, referem~ee a totalidade. 

assim, numa escala quantitativa, representada em ordem de~ 

crescente teríamos:
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1) Todbs os alunos participaram 
2) Muitos 
3) Vários 

ä) Alguns 
5) Poucos 

6) Nenhum

~ 1) opoe se a 6) Todos X Nenhum abrangem toda quantidade 
2), 3), 4) e 5) representam uma faixa intermediária na qual a quantiw 
dade e indefinida. 2) pode oporwse a 5) na relação entre muitos X pou~ 
cos. Mas como entre 2) e 5) a quantidade é indefinida o valor ooncei~ 
tual desses pronomes pode variar de uma situação para outra ou de pes~ 
soa para pessoa. Por exemplo: muitos para determinada pessoa pode 
significar que quase todos participaram e para outra pode significar 
que a metade participou. Gramatíoalmente, apenas 6) e negativa 

alunos participaram 
alunos participaram 
alunos participaram 
alunos participaram 
aluno participou 

Observe os esquemas abaixo: 

A- Tudo, todo(s) ~~~~~~~~~~ ~~ extremo positivo 
8, Algo, alguem, alguns w*~*~ extremos intermediários 
C. Nada, ninguém ~~~~~~~~~~ ~* extremo negativo 

A. Sempre, em todo lugar ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ositivo 
' 

8. Algumas vezes, em algum lugar ~~~~~~ ~~ ntermediarios 
C. Nunca, em nenhum lugar ~~~~~~~~~~~~~ *W negativo 

vv Estes esquemas estao relacionados à quantidade ou frequência Ninguém 
é um extremo quantitativamente negativo, mas como Já vimos, pode ser 

oonoeítualmente positivo: Ninguém se feriu. 
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2.3. DUPLQ NEGAÇÃO 

Podem ocorrer dois elementos negativos na mesma oração: um 

prewverbal e outro pÓs~verbal. 

Não diese nada. 
Nunca obedece ninguém- 
Ninguém viu nada. 
Nenhum menino sabe nada. 

Segundo Brenner (p.70), através doe pronomes indefinidos é 

possível a dupla negação em português, que se realiza de duas formas: 
W partícula negativa prewverbal ou o advérbio nunca ou ja~ 

mais seguido de pronome póswverbal (ninguém, nada, nenhum); 
~ incorporação de Neg num pronome que antecede o verbo auxiw 

liar, mais um pronome ou advérbio que o segue. 

Compare: a) Ninguem compareceu» 

b) Não compareceu ninguem. 
Em a) o indefinido ocupa a posição de sujeito e não admitiria 

a negação verbal (*Ninguem não compareceu) porque Neg está inserido no 

pronome sujeito. 

Em b) o pronome indefinido é poepoeto ao verbo e necessita a 

negação verbal (*Compareceu ninguém). Q dupla negação ee faz com a 

partícula negativa mais o pronome negativo como reforço da negação. 

Aliás, em portugues, a negação sobre o pronome indefinido objeto dire~ 

to só se faz atraves da dupla negação. 

Como já vimos, nunca e jamais têm valor negativo temporal e 

podem substituir não:
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Nuno 
Jamais 

Não 

a fnínto, 

para a dupla nagaçãoä além da nogaçäo verbal, ha outro olow 

tivo do r “ 

u ninguém, 

manto noga 

Não oomparoca 

íãä -11 O *O O 

Q ausência do não tornaria as santonoas agramatioais: 
*Comoaraoau ninguém, 

"to braailoiro seria possível ouvir: Vala lombrar que no morde» 

{ 

não

\ 

' su~ 

Mínto nunca 

jamaia 

1o dovoria antaoadar o verbo a Porém, a ausência do Nag ou
_ 

orida por uma antonação peculiar: Nag é insorido na prosódia. 

Para Grammar (o.l1l), "não é a vardadaira partícula nagativa 

om português" porque não poda aparaoar como constituinte ooawvarbal da 

dupla negação: *Nunca ostudai não, (Diforanta do: Nunca ostudai, não ) 

para daaorovar a dupla nogaoão no oortuguêa seguimos doía 

to Mag; 

“ ia Klíma: 

amas um olamon 

¬ báaioo» x 

t noa há ao 
seu 

orinoípiow ,-. 

W na nagação da son o uu 
' f "fnido qua ao acha em W Nao atua aobro o lndafl
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Contexto, imprimindo~lhe forma fonológica específica. 

assim, a dupla negação pode ser descrita atraves do seguinte 

exemplo: Mauro não ouviu ninguém. Deriva de: 
Mauro * Aux W ouvir ~ alguém 
Mauro W Neg W ëux ~ ouvir ~ alguém 
Mauro W Meg ~ Aux ~ ouvir ~ [indef + alguém] 

4 

Pro 

Mauro ~ Neg ~ Aux ~ ouvir ~ [indef Meg + alguem] 
Pro 

Na transformação de afirmativa em negativa pasta antepor não 

ao verbo. Essa partícula se expande sobre um indefinido ocasionando a 

sua transformação em indefinido negativo. 
Não se deve confundir a dupiawnegaoão com a negaaão da ..... ............. nada: 

ção. Na dupla negação há dois elementos negativos e o segundo serve de 

reforço. Q falta de um deles compromete a estrutura' da sentença que 

passa a ser agramatical ou serve apenas para respostas: 

Não viu ninguém, *Viu ninguém. Não viu. 

Ninguém disse nada. *Disse nada, Ninguém disse” 

Na negação da negação há dois elementos negativos mas o con" 

teúdo semântico e afirmativo; 

a) Isso não é infelicidade. 

b) Não recomendamos o não~pagamento. 

o) Q professora não quer que você não estude, 

d) Não muitos não sabem a lição. 

Nestes exemplos na dois elementos negativos: um de oonstituinte e ou» 

tro de sentença em a) e b); em o) há negação présverbal na oração
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principal e na oração encaixada; em d) há uma incorporação de Neg no 

quantitativo seguida de uma negação verbal. $ão exemplos de negação da 
negação onde um elemento negativo anula o outro. 

2.4. NEGAÇÃO EM SENTENÇAS COMPLEXQS 

Neg pode se inserir num indefinido. Isto só acontece com 

sentenças simples, pois o elemento negativo de uma oração não pode se 

inserir no indefinido de uma encaixada. 
Antônio não ouviu alguem chegar, 
*Antônio ouviu ninguém chegar, 

Ou seja: o negativo não pode se transferir da oração principal para a 

encaixada porque gera uma agramaticalidade. Esta agramaticalidade não 

aconteceria com as gerundivas e infinitivas se houvesse a dupla new 

gação: 

Antônio não ouviu ninguem chegar- 
Antônio não ouviu ninguém chegando. 

Q negação das encaixadas não opera sobre toda a sentença. Para compro* 

var, pasta acrescentar o teste com nem envolvendo os constituintes da 

oração principal: 

a) Ele não pensava dizer algo importante, nem ela pensava. 

b) *Ele pensava não dizer algo comprometedor, nem ela pensava”
~ a) resiste ao teste, pois Neg na oracao principal nega a sentença to 

da. p) não resiste ao acréscimo porque Neg fica restrito à encaixada. 

Qplicandowse o teste de acréscimo de nem em b) envolvendo os seus pró* 

prios constituintes confirmamos a negação da encaixada: 
Ele pensava não dizer algo comprometedor, nem algo indelicado,
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ênalisamos a estrutura profunda de duas sentenças oomplexas. 

A primeira corresponde a uma negativa simples e a segunda a uma dupla 

negação: 
JW Ele não viu alguém estudar. Deriva de: 

Ele viu alguém. Alguém estudar, 

T. Neg 

Ele não viu alguém, Alguém estudar» 

Retirawse os constituintes repetidos e obtém~se o encaixe da infíniti*
~ va: Ele nao viu alguém estudar" 

2~ Ele não viu ninguém estudar. Também deriva de: 

Ele viu alguém. Alguém estudaro 
Mas, os processos de transformação são mais complexos porque, além de 

negação há a incorporação de indefinido no pronome: 

Ele viu alguém- 

T. Neg 

Ele Neg viu alguém- 

Neg atua sobre o indefinido 

Ele Neg viu [Indef + Neg + alguém] 

Pro 

Ele não viu ninguem

41



elguém estudar»U 
T. Neg 

alguém Neg estudar. 

Mobilidade de não à esquerda seguida de incorporação no pronome: 

[Indef + Neg + alguem] estudar” 

Pro 

Ninguém estudar. 

Coordenando e retirando os constituintes repetidos obtemos uma enoaiw 

xada com uma dupla negativa: 
Ele não viu ninguém estudar- 

Brenner (p.80) propõe outra estrutura subjacente. Primeiro 

ooordena e depois transforma: 
[Paulo W Neg ~ VER ~ alguém] [alguém W REAGIRJ 

Deriva de: 

[fiaulo ~ Neg ~ VER W alguém] [REHGIRJ 

Paulo não viu ninguem reagindo. 

Q agramatioalidade de Ele viu ninguém estudar resulta da fal~ 

ta de um operador Neg anteoedendo o verbo (como é o caso da dupla ne 

gação em orações complexas). O indefinido ninguém não pode ser usado 

como objeto sem o auxílio do operador negativo antecedendo o verbo. 

Também a dupla negação na infinitiva e na gerundiva e possível:
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Ela viu o menino não roubando nada.

- Oraçao principal Oração gerundiva (dupla negação) 

Mas, o Nag da encaixada não pode passar para a principal, ou vioe~ 

versa, sem alterar o sentido: Ele não viu o menino roubando nada» 
Sempre que Neg está presente na oração principal há negação 

de toda a sentença; se está na encaixada nega apenas esta parte da 

sentença.
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3-1. O CONHECIMENTO DE MUNDO 

3.2. O VQLOR SIGNIFICATIVO Dê NEGAÇÃO 

3.3. NEGAÇÃO E CONPRONETIHENTO 

3.4. Q NEGÊÇÃO COMO RECURSO POLIFONICO



vv Este capítulo toma por base a Teoria da Enunciacao proposta 

Dr Ducroti Mas como a semântica hoje percorre caminhos desconhecidos 
:mos obrigados a observar, analisar e tomar como aliada a intuição. 

Consideramos a pragmática preponderante sobre os atos ilocuw 

ärios e, por isso, dividimos o capítulo em duatro itens para deixar 

Laro que a sociedade e seus valores impõem normas tanto para a line 

Jagem falada como para a escrita. 

Como a sociedade e seus padrões culturais influem no modo de 

ar e de falar do indivíduo? 
` Qual a relação entre língua e sociedade? 

O que tudo isso tem a ver com a negação?
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3.1. O CONHECIMENTO DE MUNDO 

Só se pode falar sobre o que se sabe. Sobre o que não se sabe 

só e possível questionar e supor. Nosso conhecimento está limitado aos 
nossos cinco sentidos. através deles fazemos contato com ou mundo 
aprendendo sobre ele. Hoje, especialmente, a televisão amplia os nos~ 

sos conhecimentos permitindo ver terras e povos distantes, uma cirur~ 

gia do coração ou a terra vista do espaço. apesar de tudo que se 

aprende, sempre fica a sensação de que falta muito a aprender. Em po» 

vos mais desenvolvidos onde os meios de comunicação constantemente 
apresentam reportagens sobre fatos do presente e do passado, o conhe" 

cimento de mundo e mais amplo, pois não fica limitado aos conhecimen* 

tos locais. antigamente só se sabia dos vizinhos. Hoje e possível 

acompanhar o due se passa na rua, no bairro, cidade... no mundo. Isto 

não significa due o conhecimento de mundo seja igual para todas as 

pessoas. ao contrário, está limitado a capacidade de assimilação e 

compreensão do fato, da disponibilidade para tomar conhecimento do 

próprio fato. 

O conhecimento de mundo de um operário, por exemplo, está 

vinculado às peças com que trabalha, com aquilo due ouve durante o 

seu trabalho, com os contatos que tem durante o caminho do trabalho 

ate em casa, das conversas com a família e ao tempo due lhe resta para 

assistir à TV. O conhecimento de mundo está vinculado as condições 

sÓcio~econõmicas e aos esquemas de aprendizado incorporados que, por 

sua vez, relacionamwse a um padrão cultural. A sobrevivência impõe um 

esforço constante que raramente permite o questionamento. Indo e vindo
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do trabalho, estando sempre preocupado ou cansado, não resta tempo pa~ 

ra reflexões. O operário permanece no seu conhecimento de mundo. O 

resto do mundo? O resto e só na TV. 

Conhecimento de mundo e isso: só posso falar e comparar aqui~ 

lo que entendo existir. Portanto, um bom repórter político conhece as 

pessoas do meio, assim como o publicitário deve conhecer tudo sobre o 

produto e sobre os seus concorrentes se quiser ter sucesso. 

Sobre o que não se sabe e possível fazer inumeras perguntas, 
mas nenhum argumento ou comparação. De acordo com o seu conhecimento 
de mundo você terá os seus valores de verdade, isto e, aquilo que você 
considera certo e bom e aquilo due você considera errado ou mau. Mas, 

as suas considerações estao condicionadas aos esquemas aprendidos, por 

isso não podem ser consideradas valores pessoais.

~ Os valores de verdade sao instáveis, podem mudar de acordo 
com as mudanças sociais, econômicas e culturais. Houve o tempo em due 
não poderia aparecer sequer a canela da donzela. Hoje, em muitos lugaw 

res, usa~se a minissaia. Os costumes mudam com o tempo. Surgem novas 

invenções substituindo as anteriores. Quem diria due o fogão à lenha 

iria desaparecer das cozinhas? Os gostos mudam conforme os avanços 
tecnológicos: hoje falasse em ergonomia e as cadeiras passam a ter 

formas mais arredondadas. Mudou a cadeira e também o vocabulário. 

Q língua sofre a influência constante do falante que por sua 

vez e influenciado pela língua. Mudam os costumes, o vocabulário, a 

tradição. Tudo evolui, se altera, se ajusta. Conhecimentos se acumulam 

e, quanto mais sabemos sobre os fatos do passado e do presente, melhor 

compreendemos o que o outro tem a nos dizer.
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Mas, não existe um valor absoluto. Tudo é relativo e a visão 

de mundo depende do modo de ser e de viver das pessoas, do tempo e do 

lugar em que vivem. O valor das afirmações é relativo, Já houve quem 

dissesse: "Q Terra e o centro do sistema", "A Terra e plana". Eram 

afirmações nas quais a grande maioria acreditava: tinham seu valor de 

verdade, um valor absoluto imposto pelo consenso da epoca, até due se 

provou o contrário. › 

Q língua sofre a influência constante do falante. O daltõnico 
pode teimar due "Q bandeira e vermelha" e todos os colegas a vêem 

verde. O modo de "ver" o mundo e diferente de pessoa para pessoa con~ 

forme o seu conhecimento de mundo, seus conceitos sóciowculturais e 

também dependendo dos seus interesses. Há valores impostos pela so* 

ciedade due não admitem certas mudanças provocadas por um único indi~ 

viduo: W Sa todo mundo vê verde, então ele está errado falando que 

a vermelho» 

M Se todo mundo "pensa" que a Terra é o centro do sistema, en~ 

tão Copérníoo está errado teimando que é o Sol» 
A tradição cultural repassa normas e conceitos tomados como 

corretos e verdadeiros porque são aceitos pelas maiorias. 

Mas, tudo deve estar dentro de um contexto, isto e: um momen~ 

to, um lugar, uma situação e as pessoas envolvidas. Por isso há um va~ 

lor relativo: o que e dito hoje tem o seu valor de verdade como o que 

foi dito ontem teve o seu valor de verdade. Com o mundo em constantes 

descobertas fica dificil prever o amanhã, mas ninguem se arriscaria a 

dizer due "Nunca os homens habitarão Saturno". 

Se os valores mudam dual e o valor significativo de uma nega* 

ção?

48



3.2. O VALOR SIGNIFICQTIVO DA NEGAÇÃO 

Ha várias maneiras de negar um pedido ou uma oferta. 

Para oe padrõee culturais da classe media e alta e falta de 

educação ser direto e dizer "Não". É preciso agradecer ou desculpar* 

se, elogiar, comentar, narrar um fato semelhante... qualquer coiea 

exceto ser direto e dizer "Não", 

“ aceita mais um pedaço de doce? 

M Está uma delícia... mas o meu regime..~ 
Dificilmente alguem responderia: 

Não” 

w Não quero” 
$omoe ensinados, desde pequenos, a agradecer toda oferta o 

mais delicadamente possível. Assim, outras respostas poderiam ser: 

W Ubrígado, já comi demais. 

W Mais tarde eu aceito, 

w Pena! Tenho que manter a forma» 

O operador negativo até pode aparecer, mas ameniáado pela en» 

tonacšo e palavras subseqüentes: 

a) w Ubrigado, mas não posso. Sou diabético” 

b) M Ate queria, mas não agüento mais. 

c) W Não, obrigado, estou satisfeito» 

d) W Não, mas queria a receita. 

Nos exemplos a) e b) o marcador negativo refere~se ao sujeito da ora» 

ção (eu = pessoa que fala). Em c) e d) a introdução da fraee com o 

marcador negativo exige um atenuante due reduz o impacto da negativa
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com O elogio ("estou satisfeito" s "queria a receita" ~ pressupõem que 
o doce estava gostoso). 

Seriam consideradas descordiais as negativas diretas (negação 
ou negação + verbo): 

M Não. 
M Não gosto, 
O marcador negativo não poderia aparecer nem sozinho, nem 

acompanhado apenas pelo verbo a não ser nos relacionamentos familia" 
res. Contudo, mesmo nas relações familiares e mais íntimas, evitawse a 

negação direta:
» 

M Filha, arrume o seu quarto. 

~ agora estou fazendo a lição. 
Oepoís que eu voitar da escola, ta bom, mãe? 
Mas, eu arrumei agorinha! 
Tô com dor de cabeca, mãe. 

Inconscientemente, muitas vezes a negação não e explicita. Q 

filha não disse que iria arrumar, não disse que não podia... Há varias 
maneiras de negar, principalmente com expressões temporais que adiam o 

atendimento ao pedido. 
Outros operadores negativos como nunca/jamais muitas vezes 

aparecem em situaçoes nas quais o locutor se coloca numa posicao de 

defesa, justificativa, indignação. Nunca e jamais são negativos tem* 

porais que significam "em tempo nenhum" W o que pode limitar o seu 

U$O 
~ Nunca fazem a lição! 

W Jamais faria isso!
^ W Nunca sonhei ganhar o premio.

SO



A larga extensão temporal na significação de nunca/jamais tira sua 

credibilidade e veracidade principalmente em expressões exclamativas 

que enfatizam esses marcadores. É preciso cuidado no uso de nunca e 

jamais porque facilmente o enunciador passa por mentiroso ou no mínimo 

exagerado: u Nunca espíei pelo buraco da fechadura, 

_ Nunca sonhei ser rico. 
Portanto, situações diferentes exigem diferentes modos de new 

gar conforme os padrões sóciowculturais. Muitas vezes as negacões não 

são explícitas porque, como veremos adiante, negar e comprometerwse. 

3.3. NEGAÇÃO E COMPROMETINENTO 

Concordamos com Maingueneau (1989) para quem a comunicação só 

e possível quando os interlocutores participam dos mesmos domínios de 

experiência ou do mesmo conhecimento de mundo. 
Todo enunciado tem um objetivo ~ nem sempre muito explícito. 

Enunciados negativos são freqüentemente usados para rejeitar ou refuw 

tar um outro enunciado. Como já afirmava Benveniste (1988, p.82): 

[Q negação lingüística] "SÓ pode anular 
o que é enunciado, deve explicitar para 
suprimir; o julgamento de não existência 
tem necessariamente também o estatuto 
formal de um julgamento de existância.« 
èssim, negar e, antes de tudo, admitir". 

Em outras palavras: uma negação só tem sentido em oposição a 

uma afirmação que faz, portanto, parte do contexto. 

Apesar da necessidade de expressarwse, o enunciador evita 

comprometer~se. Para que o leitor possa compreende~lo deve participar
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dos mesmos domínios de experiência, ler o que está implícito para per~ 

ceber onde há consenso e discordância. Ora, discordar e negar algo; e 

não concordar. Mas, essa discordância, raras vezes, e explicita e pes~ 

soal, Essa impessoalidade se revela no estilo de cada enunciador e as 

discordâncias são expressas de forma muito diversa, mas poucas vezes 
através do marcador não” Como discordar sem dizer não? atraves de re* 

cursos gramaticais estrategicamente utilizados na polifonia do discurw 

so: 

"A negação de polifonia, que vem sendo 
elaborada por Uswald Ducrot (,,.) pode 
ser definida como a incorporação que o 
locutor faz ao seu discurso de asserções 
atribuídas a outros enuociadores ou per* 
sonagans díscursívos ~ ao(s) interlocu~ 
tor(es), a terceiros ou a opiniao publl 
ca em gerali" (Koch, 1987, p.l42) 

A palavra polifonia e bastante sugestiva. De acordo com o Aurelio sig~ 

nifica “reunião de vozes”, "eco que repete o som várias vezes", "si¿ 

multaneidade de vozes due se desenvolvem independentemente, mas dentro 

da mesma tonalidade". Em um texto podemos encontrar várias nvozes, 

ecos. Isto e, alem do locutor pode haver vários enunciadores. O locus 

tor e aquele due se apresenta como o responsável pelo sentido dos 

enunciados. Não pode ser confundido com o autor: o locutor e um serwdo 
discurso due da forma lingüística aos acontecimentos. Para ficar clara 

a diferenca entre locutor e autor basta lembrar do livro memgriaswfigsg 
tumaswdewfigaswgubasz o locutor é o falecido Brás Cubas e o autor é Ma* 

chado de Assis. O autor e o responsável pala obra. Ele tem suas pró" 

prias ideias e concepções mas não as expõe abertamente. O locutor pode 

desdobrar~se em diversos enunciadores fazendo com que outros persona»
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gens digam algo no interior do seu próprio discurso. 
A negação e um recurso polifõnico que permite o desdobramento 

do enunciado: 
Sie não está satisfeito. 

O enunciado negativo pressupõe um enunciado afirmativo de outro enun~ 
ciador (Ez ) incorporado ao discurso do locutor atraves da polífonia. 

Ducrot (1987, p.203) distingue três tipos de negação: 
1) Negação descritiva W apresenta um estado de coisas sem 

oporwse a um discurso contrário. 

2) Negação polêmica ~ destinada a apresentar uma opinião in* 

versa. Segundo o autor a maioria dos enunciados negativos são deste
~ tipo apresentando uma refutaçao do enunciado positivo correspondente. 

3) Negação metalíngúístíca ~ tratasse de uma negação que con* 

tradiz os próprios termos de uma fala efetiva à dual se opõe. 

Para nossa surpresa, o operador não, apesar de sua excelência como 

marcador de negação, não ocorre com frequencia em textos jornalísti* 
cos. Observamos que outros recursos são empregados para "contrariar, 

rejeitar, opor, contestar, repudiar, proibir, desmentir, recusar... " 

Dizemos due há negação indireta nos enunciados aparentemente 
atirmativos mas marcados por certas palavras que sugerem uma negativa. 
Não possuem operadores negativos de sentença e, por isso, gramatical» 

mente não são considerados enunciados negativos. ääo negativas díssiw 

muladas, sem operadores de sentença explícitos. 

Ele permanecia intolerável. 
Ele agiu anormalmente.
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Teoricamente, o enunciado equivale az Ele não agiu normalmente. Os 

prefixos negativos negam apenas o constituinte. Há ambigüidade porque 
o operador negativo pode referir~ae tanto ao verbo como ao advérbio. O 

anunciado também poderia ser contestado: 
Sie agiu normalmente, ele sequer faz alguma coisa. 

Tratamse de uma negação metalingüística pois o enunciado nega um outro 
anterior. 

Certas preposições e conjunções são ótimas para apresentar
~ uma contrariedade, oposição ou mudança de direçao: 

Fui apresentada, mas a empresa queria um homem. 

Neste exemplo há uma conclusão não necessariamente explicitada (näo me 

empregaram), graças à conjunção adversativa mas que opõe dois enunciar 

dos: 

19 Eu [que sou mulher] fui apresentada. 

29 Q empresa queria um homem. 

O 2Q enunciado representa a adversidade, o motivo pelo dual ela não 

foi aceita para trabalhar naquela empresa. às oonjunções adversativas 

se prestam para apresentar contrariedadea e sugerem o seguinte esque* 

ma: 

...aím, mas-., não... 

,..não, maai.. sím~,- 

Isto é, quando o primeiro enunciado e positivo, o segundo, que é in” 

troduzido por conjunção adversativa, será negativo, e vicewversaz 

Tinha o sapato, mas não o número, 

Não tinha sal, mas tinha muita pimenta.
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Q adversativa apresenta uma contrariedade (negação indireta) quando, 

ao inves de fazer uma oposição explícita como no esquema acima, apre~ 

senta um enunciado contrário sem um operador negativo: 

Veio, mas estava com pressa. 
Fez o trabalho, contudo era uma cópia do livro- 

Para a negação indireta também as preposições e oe adverbioe 
são efioazee: 

"Apesar de ter renunciado à liderança da principal facção do 

FLD e depois à sua carreira de deputado, Kanemaru havia sido condenado 
apenas a pagar uma multa inferior a US$ 2,000u" ( Q Notícia, O4/12/92, 

p.O7). 

Apesar de sugere uma oposição. Quando não aparece nenhum operador new 

gativo na seqüência, ocorrerá então uma palavra culturalmente considew 

rada negativa. A seqüência apesar de.», apenas... sugere que Kanemaru 
não recebeu a pena merecida, mas isto não é dito explicitamente. epew 

ear de apresenta a oposição, o advérbio apenas sugere que não foi de* 

vidamente condenado. Outros exemplos: 

apesar de sorrir, sofria. 
z~ epeear disso oumpría sua obrigação. 

Quando o interlocutor quer fugir de uma responsabilidade ~ e 

pode ser apenas a responsabilidade de ter dito algo W torna~se comum 

o uso de certas locuções que expressam condição, duvida ou teoem co* 

mentarios:
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w você vai? 
W É muito 1ongei.i 

Amanhã, se tiver sol.
^ Desde que voce vá junto... 

Há várias respostas possíveis mas as justificativas, reticências ou o 

uso do subjuntivo são uma constante, talvez por necessidade social de 

sempre justificar um não. 

'fz 

3.4. A NEGAÇÃO COMO RECURSO POLIFUNICO. 

Para analisar a negação em textos jornalísticos selecionamos 
reportagens de crítica e de publicidade. Verificamos os recursos gra~ 

maticais que poderiam substituir os operadores negativos e os conte×~ 

tos em que o operador negativo era aceito. 

Os t@×t0s e a×emDl0s foram retirados da Eolna da ãão .... ..... ........... .Haus 

lo W caderno dominical especializado em veículos W e da gagetawwdomfioz 
go W jornal de Curitiba. 

Q NEGQÇÃO EM REPORTAGENS PUBLICITÀRIAS 

Textos que objetivam a publicidade não podem apresentar os 

defeitos do produto e sim, suas qualidades. Por isso o advérbio não é 

empregado com o máximo de cuidado, dificilmente aparecendo na descri~ 

ção do produto ou na opinião de um consumidor.
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As descrições limitam~se a elogiar as qualidades: 

"A ergonomia do modelo é boa.»., confortávei..~ 
Potência melhor nas altas rotaçõesl.t engates precisost,, 
Estilo arrojado com a quinta porta impercaptíval." 

(íolna de ããomfiaulo, O7/03/93, p 10) 

Caso haja algum “pequeno defeito" ele deverá ser minimizado através de 
z~.

' 

uma sequencia de vantagens que tornem o problema irrisório: 
"Essas funções, aliadas ao eixo traseiro autodiracional (an 

companha o raio da curva com um movimento de até três graus) conferem 
a maciez, estabilidade e baixo nível de ruído" . , 

Opservewse due ninguem afirmou tratarwse de um carro totalmente silenw 

cioso, mas outras dualidades foram realçadas. 

Todo lançamento de um produto está associado à ideia de no» 

vo. A novidade implica melhorias (correção de possíveis defeitos 
anteriores ou desvantagens em relação a outros produtos) e conseduenw 
temente em mais dualidade* assim, a escolha do termo "sucessor", refer 

rindowse a um novo modelo de automóvel, foi uma escolhe feliz porque a 

palavra sugere "sucesso": 
" Citroen lança Xantia como sucessor do BX-" 

Q introdução geralmente se faz com elogios ao "design“: sa~ 

dã, moderno, arrojadol.. , com apelos ao visual que é o elemento in~ 

dispensável numa sociedade consumista. 
O produto pode ser conhecido internacionalmente, mas o texto 

e dirigido a um público em especial: aos amantes dos automotores, 

principalmente aqueles com poder de aquisição. 
Um jornalista ~ especialista em automóveis W terá obrigato~
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riamente de alertar o leitor sobre as vantagens e desvantagens do veí~ 

culoi Como falar das desvantagens sem comprometer o produto? (Sem come 

prometer~se?) 
Os aspectos negativos precisam ser minimizados contrabalan~ 

cando com os aspectos positivos. O publicitário não pode perder a sua 

credibilidade perante o público leitor, nem a sua consideração perante 
as indústrias. assim, procura caracterizar o produto com argumentos a 

favor e contra, no mínimo em igual quantidade. Para operar esse equiw 

líbrio são comuns oposições do tipo "é um carro de design mais de~ 

fasado, mas ainda e o oampeão em vendas," Esses contrastes entre qua* 

lidades e defeitos operam~se principalmente atraves de conjunções ad» 

versativas (mas, embora, contudo) que permitem caracterizar os aspecr 

tos negativos em contraste com os positivos e vice~versa: 

a) "Não e um primor em desempenho mas, em compensação, tem 

retomadas rápidas". 

b) "É bem acabado, tem bancos dianteiros confortáveis, mas o 

espaço traseiro e restrito"... 

As estratégias usadas em a) e b) são totalmente diferentes: 

Em a) há um operador negativo que nega o "primor em desempenho" cone 

trapalancado pelo aspecto positivo da “rapida retomada"~ 

Aplicandowse o teste de Klima comprovawse que a negação re~ 

cai só sobre a primeira oração: 
Não e um primor em desempenho, nem em estabilidade. 
* Mas, em compensação, tem retomadas rápidas, nem estabilidade, 
* Não e um primor em desempenho mas, em compensação, tem retomadas rá~ 

pídas, nem estabilidade.
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Trata~se de um período composto: a primeira sentença nega um aspecto e 

a segunda adverte sobre um aspecto positivo auferindo uma conclusão 
positiva. 

O texto publicitário deve evitar o emprego da palavra não. 

Portanto, e interessante analisar a estrutura frasal da negativa: Não 

é um primor em desempenho. É um excelente exemplo para mostrar due a 

negação não incide somente sobre o verbo, como afirmam as gramaticas 
tradicionais. Vejawse também que a negação não atinge diretamente o 

desempenho, ainda afirma due o desempenho e bom. A oração não tem o 

sujeito explícito. Para encontrawlo e preciso retroceder ao início do 

parágrafo (" O motor..."). A estrutura frasal e bem elaborada e a ne» 

gação recai apenas sobre o predícativo do sujeito ~ "um primor". 

Em b) não há um operador negativo explícito. apresentar os 

aspectos negativos não significa que se tenha de usar operadores nega~ 
tivos de dualduer natureza. Entra aí o conceito de valor de verdade. 

Bonito/feio, grande/pequeno, bom/ruim são valores relativos transmitiw 
dos por uma cultura. São relativos porque podem ser dimensionados di~ 

ferentemente de acordo com o lugar, a situação, a pessoa, etc. Depende 
do conhecimento de mundo, Mas, em se tratando de automóve1,"todos" en* 

tendem o due significa "espaço traseiro restrito". Tratawse de um as* 

pecto negativo do carro: "pouco espaço", "atrás é apertado", "não tem 

lugar que chega" são outros modos de dizer a mesma coisa. "Espaço resw 

trito" em um automóvel e um valor de verdade de aspecto negativo due 

desdualifica o produto.
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Em resumo: o exemplo a) apresenta um aspecto negativo seguido 
de um positivo auferindo uma conclusão positiva acerca do produto. Em 

b) acontece o oposto. 

äem poupar elogios, o jornalista deixa claro que certo modelo 
vai "sair de linha", isto e, deixara de ser fabricado a partir de 

1994. Isto significa auferir que tratamse de um modelo ultrapassado 
(mas não foi exatamente isto que foi dito). 

Como negar sem um operador negativo? 
"Carro pequeno e popular sim» Só que muitas léguas à frente 

do velho Fusca". 
"SÓ que" equivale a mas; tem função adversativa e substitui, 

com certa surpresa, o elemento negativo esperado: mas não o velho Fus~ 
ca. Indiretamente, duas vezes esta dito que o Fusca está ultrapassado: 
chamandowo de "velho" e afirmando que há outros "muitas léguas à fran” 

te, 

"Reconhece que o motor atual sería um pouco fraco para as ess 

tradas brasileiras." 
Um motor "um pouco fraco" equivale a um motor "não potente" ou "menos 

potente". as características são expressas por adjetivos que são in~ 

tensificados ou amenizados pelos adverbios. os aspectos negativos po" 

dem tornar~se positivos de acordo com as conveniências de um momento 
ou de uma epoca. Em 1960, carros grandes eram sinônimo de bom gosto, 

segurança e conforto. Hoje, os carros medios são considerados modelos 
de luxo e os pequenos de economia. Q situação econômica modificou o 

"modo de ver" valorizando~se não só a aparência externa do carro mas a 

sua economia em quilometragem. 
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às reportagens sobre produtos procuram descrever geralmente 

sob um aspecto avaliativo: nunca poupam os elogios merecidos nem os 

defeitos reconhecidos. Evitamwse as opiniões pessoais, como gosto pela 

cor; afinal, o texto é dirigido a um grande público. 
Na descrição do produto são raras as sentenças negativas e 

quando ocorrem são sempre encaixadas com adversativas que apresentam 
vantagem ou compensação. 

A NEGAÇÃO EM TEXTOS CRITICOS 

Queremos analisar a significação da negação, não apenas na 

estrutura da frase, mas na estrutura do texto. Para isso primeiramente 
é preciso entender a negação dentro da semântica da enunciação. 

Segundo Ducrot (1987), a negação envolve sempre dois enuncia* 

dores: um que afirma algo e outro due nega tal afirmação. Um anunciam 

do como: 

Andre nao tem dinheiro. 

Seria descrito como: 

E1 W Qndré tem dinheiro
L 

Ez (IL) W André não tem dinheiro. 

L corresponde ao locutor que e a pessoa responsável pelo 

enunciado negativo (Ez). Considerandowse que e impossível de se fazer
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uma aseerção negativa sem conhecer a oposição afirmativa, então Ez re» 

flete indiretamente a perspectiva de E1 . assim, nem tudo e dito, mas 

pode ser subentendido no que é dito. Todo enunciado negativo (Ez) só 

tem sentido à medida que se opõe a E1 . Aí está a importância da poli” 

fonia do discurso porque muitas vezes só Ez é concretamente enunciar 
do; E1 geralmente é pressuposto. 

äeleoionamos o texto "Resgatar o Sentido de Estado" (gageta 

dgmfiovo, p.8, 30/O5/93) para analisar como negação pode ser entendida 
como fenômeno polifõnico. 

Resgatar o Sentido de Estado 

" A semana que passou mostrou mais uma faceta das dificuldaw 
des brasileiras para reencontrar o caminho da recuperação: após a pose 

se festiva do novo ministro da Fazenda, consagrado como uma solução 
ideal para manter a economia sob coordenação, começaram os questiona* 
mentos” Frimeiro, os partidos políticos vinculados ao governo ameaça» 
ram se repelar contra o que consideraram ampiiação demasiada do espaço 
concedido à agremiação do novo titular da Fazenda: segundo, o presi~ 

dente impôs condições e reservas dus dificultam o preenchimento dos 

ministérios vagos, 

A escolha do senador Fernando Henrique para a Pasta das Fin 

nanças suscitou esperanças firmes da sociedade, dado seu perfil de 

operador político nábii e de intelectual amadurecido, sem as limita” 

ções tecnocratas ostentadas por jovens economistas que recentemente
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dirigiram a politica econômica, nem as suspeições que alcançaram ou* 

tras figuras, Mas ao tempo em que nomeava Fernando Henrique, o presiw 

dente da República designou um político considerado "amigo pessoal" 

para o Ministério das Relações Exteriores, como para evidenciar as li* 

mitacões que cercariam o novo ministro da Fazenda, 
Uma declaração extemporânea do presidente nacional do P508, 

Tasso Jereissati, indicando que o ministro Fernando Henrique, na se* 

quência, poderia ser o candidato presidencial dos "tucanos", despertou 
constrangimentos e acendeu tensões, U WMD8, onde vai despontando a fi" 

gura do governador paulista Luiz Antônio Fleury, como a terceira via 

para a corrida presidencial ~ na brecha localizada entre os nomes já 

postos de Paulo Maluf e Luiz Inacio Lula da Silva W recebeu a nomeação 
e o prestígio de Fernando Henrique como uma ameaça potencial aos seus 

planos, 

Tanto ele como os demais governadores do PMD8 e as lideranças 
congressuais do partido, promoveram no curso da semana largas manifesw 
tações em Brasilia, externando descontentamento pelo excesso de espaco 
que o presidente Itamar Franco estaria conferindo ao 9508, em preteri" 

ção as bancadas maiores do PMDB, ate se falou em rompimento ou inde~ 

pendência peemedebista diante do governo federal, ao final dos debates 
cnegouwse a uma proposta menos radical: o PMDB continua apoiando o go* 

verno do presidente Itamar Franco mas não indica ministros e, nos mi~ 

nisterios onde tiver o titular, quer dispor também dos cargos interme" 

diários, 

Como demonstração concreta da nova disposição de negacear, os 

peemedebistas retardaram o exame dos projetos de interesse governamen~ 

tal em tramitação no Congresso, dos quais o mais importante e o que
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institui o IPMF. U quadro evoluiu no final da semana, com as conversam 

ções mantidas entre Itamar e os lideres do PMO8, mas fica desde logo 

evidente a dificuldade de aplicar um programa de governo consistente 
no 8rasil. 

Os partidos brasileiros, apesar de pulverizados sob o efeito 
de uma legislação imperfeita ~ que facilita a fragmentação do duadro 
politico ~ estão empenhados no varejo da pratica politica e no imediaw 
tismo das campanhas sucessórias, em vez de se dedicaram a árdua tarefa 

de reconstrução das instituições pluralistas. as sociedades que consew 
guiram se afastar da instabilidade e da estagnação, em nosso tempo, 

tiveram a sua testa homens publicos dotados de "um alto sentido de Es~ 
tado", como a Sspanna,

_ 

É preciso ver due a democracia não e planta nativa deste conw 

tinente, conforme demonstram as crises recentes do Peru e da Guatema~ 
la. Nós, latinowamericanos, ainda exibimos em grau escasso, os padrões 
de compromisso e divergência negociada que tornam viáveis as estrutu~ 
ras democráticas, situação que o libertador Simon Bolivar classificava 
de insuficiência do processo civilizatório nerdado dos povos fundado” 

res,
' 

5o aos poucos estamos ultrapassando o populismo inorgânico da 
fase pós~independência para a representação politica no padrão 'das 

democracias consolidadas da Europa e America do Norte* "Sair da crise 
~ analisa alain Touraine com respeito à américa Latina ~ é acelerar a 

formação de atores politicos que não são mais agentes de participação 
no sistema estatal de distribuição, mas sim, representantes de inte* 

resses sociais e econômicos definidos a europeia, ou pelo menos, a 

americana". U destino do continente, para esse autor, consiste na
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fânoíção do populismo ou do autoritarismo para a roofosontâção do inw 

arossos segundo o modolo ouroooo, lavando om conta ooo oo os oíotomas 
omoorátíoos oâo ostávois na promoção do dosoovolvímootoo Há progrosw 

3, mas looto, como domoootra posooíma do otitudos no Congrosso, 
Mas para tanto os agootoo políticos orooioâm tor o sentido do 

atado, o conceito do "ros publica" o a oapacídado do construir o fu~ 

uroo" 

Como LÁ. íih vímosä não há sontioo om nogar oom quo so orossuponha 

oposição do uma afirmotiwa: "Q domooraoia não É uma planta nativa 

âsto oontínontoooo" Tratowso de uma sontonço negativa, mao há dois 

:os ilooutóvioo distintoâz 

amooraoía é uma olaoto nativo deste continoot 

Qàât 
^ot oo dois atos ilooutórioo não oooom oor imputadoo ao mesmo ooo* 

nr. Gera 

W 19 ato ilooutório: ootroooondo a uma assorçšo positiva (Q 

55) \×.J z 

~ EQ ato ilooutório: corrospondo a uma vooosa do lQ. Para Bow 

lmonto o QQ é aosimilado ao locutor o o lQ â um outro oorso~ 

agem pooomoo sor também uma oronça mais goral (polo monoo suposto). 

asim, 'C5 9: Q. 51 

Ldoraromosi 

análise do toxto W “Roogatar o äontído do Estado" W oonw 

E2 

locutor; aorosonta oívorooo fatos numa ooqüênoía tom* 

poral: Fato ~~~~~~~~ ~> oonoooüêncía. 

E1 1 lQ onunoiador aorosento os fatos através do informam 

çãos o oonsidoraçõoo do torooiros. 
1 29 onunoiador; rosponoável oola negação do sentença.
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Fara owitor ropotiçõos, dividimos a página om duas colunas: a 

do osouoroa apresenta o toxto o a da direita aprooonta oo noooos co» 

montários" ãugorimos quo oo leia primeiro a coluna da ooouorda W onoo 

so localiza o toxto M o dopoio os comontários para facilitar a viouaw 

lizooão o o compreensão. 
O texto oividowso om novo parágrafos por nos numoradoo, o o 

análioo acompanha simultaneamente essa soouênciai 
Duranto a leitura, opoorvowso que o toxto É ossoncialmonto 

polifõnico à modioa que doixa do narrar o fato para comontáwlo através 

do ooquênciao do oncoixoo oxplicâtivos aprosontando ora uma visão gow 

rol oo contoxto e dotolhos informativos? ora opiniões tavorávois ou 

dosfavorávois" Tratamoo oo uma narrativa dissimulaoamonto impooooal 

aos olhos do um loitor aprossooo. Conoiooramoo como um toxto critico 

porouo oxproooa opinião. O sou título é harmônico com o oontouoo: rosw 

Qatar W rofor o mais adianto polos vorboo rooncontrar o rocupow ~0 9; Q. 

rar W sugorinoo uma mudança do oontioo para sair das oificuldodoo, 

lQ PQRäGRêFO ÇOMENTäRIOS 

L A somana quo passou mostrou Nootâ introdução L localiza tom* 

maio uma faceta das dificuloaooo poralmonto o toxto; situa o loitor 

brasileiras para rooncontrar o no assunto: "ao dificuldodos praw 

caminho da rocuporaošo: siloirao pêra rooncontror o comi" 

nho da rocuporaoão" criando uma 

oxpoctotiva do que tem a dizer. 

L apos o posso fostiva do novo L aprosonto um fato ocorrido na 

miniotro da Fazonoa, oomana: a posso festiva como prova 

da poa aceitação oa nova nomeação. 
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E1 consagrado como uma' solução 
ideal para manter a economia sob 
coordenação, 
L começaram os questionamentos. 

Primeiro os partidos políticos 
vinculados ao governo ameaçaram 
rebelar~se contra 

E1 o due consideraram ampliação 
demasiada do espaço concedido a

O 912O agremia do novo titular da 

Fazenda, 

L Segundo, o presidente impôs 

condições due dificultam o prew 

enchimento dos ministérios vagos 

‹ S « 

Para isto recorre a E1 que apre~ 

senta um consenso, talvez reproduw 

zindo as palavras de outros. 

L retoma a enunciação mantendo a 

expectativa. 

L prepara o leitor para a aprer 

sentaoão dos aspectos negativos 
ordenando os fatos atraves das ex* 

pressões "firimairo.,~ $egundo"i 

E1 intervém apresentando uma con~ 

sideraoão do partido, 

L reaparece complementando os faw 
vv tos due servem de sustentaçao pa 

ra o assunto. 

‹~.› O do parágrafo está em sintonia com o título nao só 1-' 3 1- O :-1 O 

como apresentação do assunto mas também pela escolha das palavras: 

resgatar, reencontrar, recuperar ~ todas reforçando a ideia de uma muw 

dança. Ora, só se deseja mudar quando algo esta errado. O texto duer 

retratar duais são as dificuldades dessa mudança opondo acontecimentos 

positivos e negativos: positivos W a mudança e a boa aceitação do mi* 

nistro; negativos W a rebeldia dos partidos políticos e as imposições 

do presidente.



Q axpraaaäo "mais uma faceta das dificuldadaa brasileiras" 

augora não apanaa uma pluralidade da dificuldades, mas também o _inaaW 

parado o difaranta. 

O anunciado: "após a possa festiva do novo miniatro.,." o uso 
da após augara uma oposição; não tem simplaamanta valor tamporal; pro* 

para o leitor para uma advaraidado. êpraaanta um fato positivo (a poa* 

ao festiva) introduâido por após duo cria a expectativa para a apraw 

aantação das mas notíciaa (oomoçaram os questionamentos). 
_.. "amaaçaram rabalar~sa contra" é triplamanta negativa poia há 

uma aoouência da palavras oulturalmonto conaidoradaa negativas apesar 

da não sa oonsumar o fato duo é considerado negativo pela intonciona~ 

liaaaa.
` 

n polifonia pormita pincaladaa negativas com o auxílio da váw 

rioa recursos válidos naato contexto: 

1) fintõnimoa nagativos W dificuldadaa, contra, 

2) Vorboa da nagação inerente W dificultam» 

3) Palavras culturalmanto negativas W amaaçar (I intimidar), rabaw 

iarwse, condições a rasarvaa, impôs. 

4) Intanaifioadoras W mais. (maia uma faceta das dificuldades). 
_ 5) Prafixaçäo W conotando mudança de aantido W reencontrar, racuw 

parar (raancontrar 1 anoontrar novamanta o qua astá perdido; racupaw 

rar 1 afaito da adquirir novamanta o que aatá perdido). 

o) Proposição W após W sugerindo uma relação entro um fato positi~ 

vo (possa festiva) a um negativo (amaaça da rabaiarwaa), 

7) Qdjotivaoâo W demasiada W caracterizando negativamente amplia» 

pão,
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äontonças consideradas sintaticamants afirmativas sugsrom uma 

negação ou oposição a nivel ssmântico. A colocação estratégica do al* 

gumas palavras é dus vai explicar assa conotação. 
O "ministro da Fazenda, consagrado como solução ídaal para 

mantsr a sconomia sob coordsnação".-~ 
Ç¿)\ i-4» ül Ora, uma solução só é nacass * onda na um problema, no caso uma soow 

.~., zw nomia quo nao está sob ooordsnaoao. 
..l“U prssídonta impôs oondíçõas que dificultam o prsancniw 

manto dos ministérios vagos" poderia sor parafrasoado como: vai ser 

difícil o prosnonimsnto dos ministérios vagos.”, ou .~,não vai sor fáw 

oil ,, São construções diferentes dus sxprimsm mais visivelmente a 

nsgacão a nívsl lsxical ou sintático. 

2Q PQRÀGRQFO COMENTÁRIOS 

L Q sscolna do senador FH para a L oomsnta a nomoação do ministro 

Pasta das Finanças suscitou sspsw FM. 

ranças firmas da socisdado, Rsparowss a conotação negativa 

sxprosssa por ospsranças firmas. 

Q esperança só tom ssntido ondo 

há sofrimonto... êdjotivada com 

firmas sugsra dus nouvo outras 

osporanças anteriores, mas nsnnuw 

ma com tanta intonsidade como 

agora. 

E1 dado sou perfil ds operador 

político hábil s do intsloctual
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M z › rw amadurocido, com as llmitaçoos 
tecnocrataâ ostontadas por jovons 
economistas que rocentomonto di*

^ rigiram a politica economica, nom 

as ouspeiçõos que alcançaram as 
outras figuras. 

L Mas ao mesmo tampo duo nomoava

F -F ..z_ vz 

L o presidente da República do~ 

signou um político 

E1 considorodo “amigo possoal“ 

L para o Ministério das Relações 
Extorioroo, como paro ovidonciar 
ao limitações que corcariam o 

novo miniatro da Fazcnda. 

Os marcadoras ncgativos som.»,ncm 
oncaixamwso muito bom no anuncia* 
do do E1 para comentar o complcw 

montar positivamonte o porfil. 

Qtravés do mas L evidencia uma 

opoâicão entre dois fatos: a no~
2 meaca (fato positivo), a de§ig~O 

.›~.› lv . _ u nocao do um amigo pessoal (Ta 

to ncgativo)“ 
Roparo~so a altarnância entre L 

o E1 W o último nítidamanto 
marcado pelas aspâs o comentando 
criticamcntc. 

Limitaçõos W tem sentido now 

gativo. 

Noo parágrafos soguintcc a polifonia rovolaw ao no encaixa de 

enunciados quo oxprcâoam opiniões pcssoais ou colotívas facilmente 

roconnccidas pelo uso de travcsoõcs, aspas, adjotivacõos o pontuação. 

Vejamos:



3Q PeRäGReFO 

L Uma declaração extemporânea 
do presidente nacional do PSDB, 

E1 Tassio Jereissati, indicando 
que o ministro FH, na seqüência, 

poderia ser um candidato preeiw 

dencial dos "tucanos" 

L despertou constrangimentos e 

acendeu tensões. 

L O PMDB onde vai deepontando a 

figura do governador paulista LAF 

como a terceira via para a 

corrida presidencial 

L «na brecha localizada entre oe 

nomes já postos de PM e LILS ~ 

COMENTëRIOS 

Observewse a importante função de 

L que intervém apresentando uma 

opinião atraves de um adjetivo 
« extemporânea ~ para comentar 
negativamente a declaração. 

E1 intervém com explicações ne* 

cessárias para due o leitor tenha 

todas as informações e compreenda 
a relação de cauea e conseqüência 
estabelecida no parágrafo. 

E4representa a fala de TJ. 

O locutor apresenta ae conseduên» 
cias negativas da declaração: 

constrangimentos e tensões. 

L contínua a narrativa explicanw 
do oe motivos due levaram TJ a 

uma declaração extemporâneat Re* 

corre a uma sequência de encaixes 
explicativos para que o leitor 

compreenda o contexto situacional 
aqui L cita os candidatos de ou~ 

tros partidos para explicar a in* 

eatisfacão do PMDB onde apenae 
"desponta" um candidato agora aw 

meacado pelo prestígio de FH.



recebeu a nomeação e o prestí~ 

io de FH como uma ameaça poten* 

Lal aos seus planos. 

49 PQRÀGRAFO 

Tanto ele como os demais go~ 

armadores do PMDB e as lide~ 

anças congressuais do partido 
^omoveram, 

no curso da semana largas 

ànífestações em Brasília 

externando descontentamento 
alo excesso de espaço que o prew 

Ldente IF estaria conferindo ao 

SDB, em preterição às bancadas 

âiores do PMDB. 

Até 

E1 representa alguém do PMDB 

preocupado com a nomeação e o 

prestígio de FH que pode tor» 

narwse uma ameaça ao partido. 

COMENTÁRIOS 

A expressão "tanto..- como" tem 
valor explicativo mas aqui tam~ 

bém enfatiza a participação de 

LAF. 

L situa o leitor no tempo e ex~ 

plica adjetívando quantítativa~ 
vv mente as manifestaçoes. 

E1 ~ representa alguém do PMDB 

apresentando o motivo das mania 

festações. Reparewse o uso da 

negação de constituinte em descon 
tentamento W muito mais ameno, e* 

vitando negativas do tipo: não 

contentes com... 

Há uma preparação do-leitor para 

uma situação extrema. Até tem va~ 

lor intensificador.



E1 se falou em rompimento ou in* 

dependência peemedebista diante 

do governo federal. 

L ao final dos debates chegou~se 
a uma proposta menos radical: 

E1 o PMDB continua apoiando o go* 

verno de IF 

L mas 

Ez não indica ministros e, 

nos ministérios onde houver 

titular, quer dispor também, dos 

cargos intermediários. 

A impessoalidade de E1 e marcada 

pelo se. 

E1 está representando a fala de 

alguem, do PMDB. 

L dá seqüência com uma explicação 
temporal. Agora L é marcado pela 
impessoalidade através do se para 
qualificar e quantificar a pros 

posta (menos = não tão). 

0bserve~se o tempo verbal composw 

to em vez do presente simples (as 

póia) sugerindo que pode deixar 

de apoiar... 

L prepara o leitor para fatos ow 

positivos. 

Ez intervém apresentando a fala 

de alguém do PMDB. A sentença ne« 

gativa pressupõe que era tarefa 

do partido indicar ministros. 

No quarto parágrafo os enunciados de E1 interrompem a narra*
~ tivade L com explicaçoes de “conhecimento de mundo". 

A principal função de L e explicar enfatizando ou atenuando
~ determinadas situaçoes para dividir a responsabilidade do texto entre 

E1 e Ez. Por isso evita a negativa de sentença que e mais direta 
"--. descontentamento pelo excesso..." em vez de não contentes com o



excesso- Os verbos no gerúndio também suavizam o conteúdo sugerindo 
vv b W que pode nao haver longevidade do fato como se pode o.servar na ex 

z ~ pressão continua apoiando em vez de apoia. 

SQ PQRÀGRAFO 
L Como demonstração concreta da 

nova disposição de negacear, 

os peemedebistas retardaram o 

exame de projetos de interesse 
governamental em tramitação no 

Congresso, 

E1 dos quais o mais importante é 

o que institui o IPMF. 

L O quadro evoluiu no final de 

semana, com as conversações man~ 

tidas entre Itamar e os líderes 

do PMDB, mas fica desde logo evi~ 

dente a dificuldade de aplicar um 

programa de governo consistente no 
Brasil. 

A partir dos fatos expostos nos parágrafos anteriores, o 69 

parágrafo analisa os partidos brasileiros preocupados com campanhas 

sucessórias e não com o Estado. 

COMENTÁRIOS 
L apresenta as consequencias do 
descontentamento do PMDB com a 

nomeação de FH. Esses fatos são 

os argumentos para a conclusão 
do parágrafo. 

E1 acrescenta uma explicação ou 
opinião de alguem. 
O locutor relaciona todos os fa~ 

tos que embasam o assunto do 

texto apresentado no lQ parágra~ 

fo e comenta prevendo outras di~ 

ficuldades posteriores.



ÕQ PARÁGRAFO 
L Os partidos brasileiros 
E1 apesar de pulverizados sob o 

efeito de uma legislação imper» 

feita ~ que facilita a fragmenta~ 

ção do quadro político ~ 

L estão empenhados no varejo da 

prática política e no.imediatismo 
de campanhas sucessórias, em vez 

de se dedicaram à árdua tarefa de 

reconstrução das instituiçoes 
pluralistas. 

L As sociedades que conseguiram 
se afastar da instabilidade e da 

estagnação, em nosso tempo tive~ 

ram à sua testa homens públicos 

dotados de "um alto sentido de 

Estado", 

L como a Espanha, 

79 PQRÀGRQFO 
L É preciso ver que 

Ez a democracia não e planta nas 

tiva deste continente, 

COMENTARIOS 

E1 explica defensivamente, cri* 

tica a legislação e atenua o co» 

mentário que L faz a seguir. 

L critica ofensivamente (Os po" 

líticos não se dedicam àrdua taw 

reta). 

L se resguarda exemplificandot 

L conclui empregando aspas para 
representar a fala de outro. 

L da uma noção explicativa de 
valor locativo e comparativo. 

COMENTARIOS 
L chama a atenção do leitor 

Ez nega, contraria uma opinião 

pressuposta.



L conforme demonstram as crises L exemplifica. 

recentes do Peru e da Guatemala. 

L Nós, L confundewse com E1 para emitir 

uma opinião, incluindowse como 

E1 latinowamericanos latino~americano. 
L ainda exibimos em grau escasso Poderia ser parafraseado: quase 

os padrões de compromisso e di» não exibímos... ao inves da nega* 

vergência negociada que tornam tiva, "aínda" e "em grau escasso" 

viáveis as estruturas democráti~ que quantificam negativamente a 

cas. afirmativa. 

L Situação que o libertador Si~ L prepara para apresentar a opi» 

mão Bolivar classificava de nião de outrem. 

E1 insuficiência do processo ci* E1 apresenta a opinião de Simão 

vilizatório herdado dos povos Bolivar. 

fundadores. 

No texto, dá~se preferência à negação de constituinte: 
A insuficiência do processo civilizatório... 
U processo cívilízâtórío insuficiente-.- 

A ausência de um verbo estativo passa despercebida porque a ideia de 

estatividade permanece quer no substantivo (insuficiência) quer no 

adjetivo (insuficiente). 

Não encontraremos nenhuma negação de sentença que possa ser 

imputada a L, pois negar significa contrariar algo. assim, Ez está en» 

carregado de assumir essa tarefa. L também confunde~se com E1 no mo* 

mento em que este se auto~denomina "nós" incluindo» se como ser par« 

ticipativo no mundo.
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89 PQRÀGRAFO COMENTÀRIOS 
L Só aos poucos estamos ultra" L confunde~se com E1 para emitir 
passando o populismo inorgânico opinião. 

da fase pós~independência para a 

representação política no padrão 

das democracias consolidadas da 

Europa e América do Norte. 

E1 "Sair da crise E1 apresenta a fala de outro 
marcada pelas aspas. 

L ~ analisa Alain Touraine com L interfere apresentando o auw 

respeito à América~Latina ~ tor dessa fala e dando uma refe~ 

rência espacial. 

E1 é acelerar a formação de ato~ Dentro da fala de E1 há um encai~ 

res politicos que [ xe de E2. 

Ez não são mais agentes de parti» A negação de sentença se faz pe» 

cipação no sistema estatal de la oposição de sentenças: não.,, 

distribuição,] mas sim... e não e preciso pres~ 

mas sim, representantes de inte* supor a afirmativa porque ela é 

resses sociais e econômicos defi» expressa por E1 . 

nidos à europeia, ou pelo menos, à 

americana." 

E1 O destino do continente, 
L w para esse autor, L avisa que as idéias são de 

Alain Touraine.
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~ ~ 
E1 consiste na transiçao do popu L nao se compromete: as idéias 

lismo ou do autoritarismo para a são imputadas a E1 que representa 
~ . representacao de interesses se elain Touraine. 

gundo o modelo europeu, levando 

em conta que só os sistemas de~ ..."levando em conta que"~.» é 

mocráticos são estáveis na promo* uma expressão de alerta (Os ou» 

cão do desenvolvimento. tros sistemas não são estáveis). 

L Há progresso, [E1 mas lento ] L comenta o lento processo de de~ 

como demonstra pesquisa de atituw mocratização amparandorse na pes* 

des no Congresso. ` guisa de atitudes no Congresso. 

Só aos poucos (intensificador negativo temporal) é uma ex* 

pressão temporal que pode ser parafraseada por bem devagarinho que 

serve para colocar ~ semanticamente W a sentença numa faixa interme~ 

diária. Isto é, entre o negativo e o afirmativo pois sugere lentidão, 

demora para sair do populismo ínorgânico (extremo negativo) para a re» 

presentação política (extremo positivo). Significa que esse processo 

de mudanca está apenas iniciando. (Repare~se que sintaticamente a sen* 

tença é afirmativa ~ jamais admítiria acréscimos negativos como os 

propostos por Klima). 

Novamente L confundiu~se com E1 incluindo~se no sujeito ocul~ 

to de primeira pessoa do plural para demonstrar sua concordância com a 

opinião e como ser participante dos fatos. 

É preciso ressaltar a importância do conhecimento de mundo. 
rw O leitor deve estar atento para a total compreensão “do dito e do nao 

dito". assim, até um texto due esteja entre aspas poderia ser 

redividido entre o locutor ou os enunciadores desde due tivessemos
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conhecimento dos "donos" da fala porque muitas falas podem ser 

propositalmente ou espontaneamente repetidas, 

Q última sentença do parágrafo não expressa mais a opinião de 
.vv Alain Touraine, é uma opiniao expressa por L em continuidade ao pensa 

mento daquele autor. 

99 PQRÀGRQFO COMENTÁRIOS 
L Mas para tanto L dá continuidade e adverte: os 

os agentes políticos precisam agentes políticos não tem mas 

ter o sentido de Estado, o con~ precisam ter o sentido de Estado. 

ceito de "res publica" e a capa* 

cidade de construir o futuro. 

A expressão latina "res publica", que chama a atenção não só 

pela forma como pelas aspas, esta associada com o título para signífi~ 

car: novamente coisa pública, ou o Estado voltado ao interesse comum. 

Há tambem a oposição entre passado e futuro. É preciso voltar ao pas~ 

sado resgatando o conceito de "res publica”. 

A escolha de L, E1 e Ez e aleatória. Poderiam ser usados 

quaisquer signos embora tenhamos usado os mesmos sugeridos por Ducrot 

para representar a unidade na polifonia da enunciação. 

Também a divisão dos enunciados do texto entre L, E1 e Ez e 

aleatória. Para o estudo do nosso texto foi proposta uma divisão esta« 

belecendo as "responsabilidades" (funções) de cada um sem interferir 

na seqüência e harmonia da apresentação. Alguem poderia sugerir outras 

subdivisões (E3 , E4 ...) mas para o nosso objetivo ~ polifonia da
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negação W isto não se faz necessário. Por isso trabalhamos de maneira 

simplificada. 
Nem sempre e fácil dividir as falas entre o locutor e os 

enunciadores. Esta dificuldade surge da possibilidade que 0 locutor 

tem de transformar as falas de outros enunciadores do discurso dire~ 

to para o indireto. Conseqüentemente os pronomes e os verbos são da 

terceira pessoa tornando o texto impessoal e, mais ainda, quando re" 

corre ao uso do se: faiouwse, 

O locutor e responsável por todos os enunciados. Quando cita 

o nome de alguém torna~se co~responsável pelo enunciado daquele: 
" Uma declaração extemporânea de Tasso Jereissatil.." 

Neste exemplo L é co~responsável pelo enunciado porque afirma 

que tal declaração é de Tasso Jereissati. 
alem disso ficamos diante de um dilema: a quem atribuir a ad~ 

jetivação extemporânea? Sentimos que ao adjetivar a declaração ela e 

qualificada como inoportuna. Ora, ao qualificar emite«se uma opinião. 

Q quem imputar a responsabilidade dessa opinião? Optamos por imputar a 

L: não há negação de constituinte nem de sentença, apenas a nível con~ 

ceitual (extemporânea 1 inoportuna). Portanto, não pode ser responsa« 

bilidade de Ez. Tambem não pode ser imputada a E1 que representa a fa" 

la dos outros. A adjetivação e um recurso de autoridade polifõnica 

porque L julga os atos de uma pessoa (no caso ~ Tasso Jereissati) como 

prova de seus argumentos em relação a atual política do País. 

A gramática de uma lingua, apesar de sua unidade e inter~re~ 

lação entre as suas partes, requer um tratamento diferente conforme o
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enfoque. Essa unidade interfere na-análise da língua tornando muito 

difícil uma separação total entre morfologia, sintaxe e semântica. 

A nível morfológico e sintático a negação teve maiores atenw 

ções do que a nível semântico. In~ e des» são prefixos negativos de 

constituinte, não e considerado como operador negativo por excelência. 
Essa excelência não se justifica a nível semântico: outros recursos 

são empregados ao invés de utilizar operadores negativos, não só pala~ 

vras de conteúdo conceitual negativo, mas também, palavras que, fora 

de contexto, nada têm a ver com negação. 

Concluímos que a negação e um recurso polifõnico através do 

qual o locutor divide a responsabilidade dos enunciados com E1 e Ez. 

No texto poucas vezes recorreuwse a E2; há poucas sentenças gramati~ 

calmente negativas. Contudo, a nível semântico, observamos que outros 

recursos sugerem a negação: 

os sistemas democráticos são estáveis",.. U3 O\ 

Implica concluir que os outros sistemas não são estáveis. 

Concordamos, pois, com Rodolfo Ilari (p.88) que propõe dois 

tipos de gramática: uma estrutural e outra textual. 

Os significados podem ser os mais diversos, tantos quantos forem os 

contextos, o que justifica, pelo menos de início, uma análise de in* 

terpretação semântica muito menos formal do que estamos habituados, 

pois, pelo menos quanto à negação a excelência de não não se faz com 

primazia a nivel textual.
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CONCLUSÃO 

Muitas estruturas só são possíveis graças ao conhecimento de 

mundo. Assim é possível a compreensão de muitos enunciados que ocorrem 
geralmente em diálogos e que significam exatamente o contrario do qua 

afirmam. São casos de antonímia semântica. 
Por exemplo: 

_ Maraca tor filha? 

Esse enunciado pode ser lido como: Não merece ter filha. O conteúdo 

significativo é negativo apesar de não possuir nenhum operador nega* 

tivo. Essa antonímia semântica se processa'atraves da prosódia: na uma 

entonação peculiar em tom interrogativo que substitui o operador nega~ 

tivo de uma afirmativa. 

Q presença de um operador negativo na interrogativa daria ou* 

tra conotação. 

W Não merece ter filha? 
Neste caso o operador negativo não nega nem o verbo nem a sentença. 

Sua função é realçar o que é dito pelo enunciador esperando que outro 

concorde com ele. 
Outros exemplos: 

w U ârasíl não é O país do samba a do carnaval? 

W você não acha bom o trabalho? 

M O senhor não acabou de dizer que concordava?:.. 
Há também casos de antonímia semântica em que o operador new 

gativo tem significação afirmativa: 
vv ._. M Quem nao sabe diaso?
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O tom auapanaivo da intarrogativa oata ancarragado de dar a aaguinta 

conotação: todoa sabem iaao. 

Q antonímia aamântica só ocorra am aantançaa intarrogativaa 

ou axclamativas, Fradüantamenta em conversas informais, a o contaxto 

auxilia muito o antandimanto: 

M Pois, aim! 

Poda significar qua não há concordância tando conotação nagativa doado 

duo acompanhado da antonação adequada. O mosmo podewaa dizer das 

W Pois, não! 

Qua poda aignificar uma concordância; tam conotação afirmativa apaaar 

do apraaantar o não na aua aatrutura. 

Nestas casos a antonação a fundamental para a compreensão. 

Ha portanto, cartoa macaniamoa da aupraaaão do não que ata~ 

nuam ou roalçam a aignificaçšo do duo é dito ou a responsabilidade da 

quam diz. Ha também aituacõaa ínvorsaa onda o operador negativo realça 

o anunciado qua não tam aantido nagativo. êsaim, a níval do proaódia a 

prasança ou ausência do um oparador nagativo tom valor docisivo quanto 

a significação. 
A níval morfo~sintático: a negação pode incidir sopra aa paw 

«TT 
2-Ífi O Q) ;-I. 

8. lavraa da todaa as clasaaa grama r? 

Vejamos algumas concluaõaa morfowaintáticaa: 

a) Nomes: 

Vários aupatantivos abstratoa a adjetivos admitem a negação 

por prafixação ou composição: ínfalicidada, ínfalíz, daaonaatidada, 

daaonaato, nãowviolência, nãowvíolanto.
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O 

Ma também negação nos pares antõnimoe: 

SUBSTQNTIVOS âDJEiIVOS 

afirmação W negação aíegre ~ triste 

vitória ~ derrota bonito W feio 

honestidade W desonestidade invulgar M vulgar 

tranquilidade ~ intranoúilidade imperceptível W perceptível 

Os antõnimoe sugerem a oposição entre um valor positivo e outro nega~ 

tivo Wbomƒruim~ conforme oe padrões sociais. Os antônimoe que ee for« 

mam por prefixação como infalível e invulgar tem culturalmente valor 

positivo; gramatioalmente são termoe negativos. Já em deeoneetidade há 

um valor cultural negativo e gramatioalmente e um termo negado. O pre* 

fixo tem pois, a função de negar o termo; e um componente morfológico 

e não conceitual, 
Exemplo: Elaborou um plano infalível» 

Infalível é um adjetivo que qualifica positivamente o plano; inw é um 

prefixo negativo (nega que seja "falívei"). 

'Eu adorava a íntranoúilídade dae noites citadinae~ 
“Intranoüi1idade" e culturalmente coneiderada negativa ou poeitiva? 

Neste exemplo depende do ponto de vista de cada um. 

Muitos adjetivos apresentam formas de euperlativo: normalíaw 

sima, confortabilíeeimo, felícíeeimouc, Seria poeeível acrescentar 

prefixos negativos a eetee adjetivos, mas exceto facílimo/dificílímo 

que são de origem erudita, no corpus não encontramos adjetivos como: 

anormalíaeímo, deaconfortabilíeeímo, ínfídelíssimo (prefixo negativo +
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adjetivo + sufixo do suporlativo). Contudo, dialogioamonto ~ na voto* 

mada W isso é porfoitamonto aceitável: 
~ Elo é fídoííssimoƒ 
~ É? Eu diria infidolissímof 

b) Artigos: 

Como oonstituíntos os artigos não podom oor nogados. Mas em 

çontoxtos oopooiaio operadores negativos do sentença podem antooodêwlo 

quando: 
W o verbo está subontendido: M Não (ouoro) 0 caderno do mam 

tomática, o de português! 

W o operador negativo tom posição livro na oração: Nunca o 

livro sofá esquecido; alguém há do lêwlo, 

o) Numerais: 

Os numorais não admítom a negação do oonstituinto. Podom 

aceitar um oporador negativo do sentença antopoâto nao mosmao sítuaw 

ções do artigo: 

M Jamais (dooo) dupla! 

H Não (pedi) sois, Três* 

M Seis, nunca! Nom três» 
W Não meio! Um quarto”
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d) Pronomes: 

055 Di"OI'10¡Tlâfš3 âdH`¡Í.`t&šF|'| LJÍT! OD€`.3| 

há elípsâ: 

M Nunca sia» Ele! 

W Nãø senhora” Swnhorita! 

W Jamais sua! Nossâ! 

M Não fisfia. fiquelwf 

Nas Qraçõâa nagmt¢v¢s ha 

oblíquws átomos antecadendo 0 

W Nuncâ â maltrâtâml 

M Não mâ avisaram da 

W Jamais ts disseram 

Quanto aaa pronomaa índefinídoë hw qmualfi- que ašmlfam a 

gaçäo quando há elipse (Mão â1guna~ Levw todos) roma 'quel@“ qua M 

corporam o operadwr nagativo: 

não alguém r> ninguém 
não muito r> poucoƒ um pmuro 
nãb algum :p nsnhum 

@) Verbos: 

Há verboa que podam 3e¡ prenlxados negatuvamante fdes~ 

continuar, imparmfiâr).

S 

. z uma ragrn g 

verbo 

rsuniâo 

isso? 

Çíx 

ador negatnvo antccadendo quanda 

ramât¢cal qua axuqe os



Na aantonoa negativa o operador negativo atacado o vorbo, oxw 

ooto ao houver um pronome oblíquo átono na santonça. 

M Nunca colabora com as tarafaai 

W Nam padiu para saírf 

W Jamais trouxa um praaanta, 

M Ela não vai ma axpiíoar» 

f) Advérbíos: 

Muitaa palavras torminadaa am W manta admitom a prafixaçšo 

negativa: infelizmente, dasintaraasadamanto, inoportunamanta, dasprow 

poaita1manta,i~ São derivadas do adjetivos que formam antõnimoa por 

prafixação (proposital W> propositalmonta W> doapropoaitalmonto). Os 

advérbios também possuam paras antõnimoa quo podem sor negados mas com 

olipsa do vorbo: 
W Não tarda! Volto cado* 

O advérbio negativo não é oonsidorado o operador negativo 

por excelência om língua portuguesa. Há também os operadores negativos 

tamporaia (nunca, jamais), os frooüentativos (raramente, fraoúantamanw 

tal Como um advérbio poda roforir~so a outro advérbio é possível onw 

oontrar ao aoguintaa seqüências: 

Não roalmanta assim iimas 

Mas não dacarto daasa manaíraii. 

.~Nao apenas para oonforta 1a..” 

,iinão defronta à farmácia, ao lado»
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g) Preposíções: 

i-H 4.7 9:2O Q função da oreooe não permite a negação de conetüuinte 
mas na eituaçõee onde ocorre a elipse verbal: ' 

Ficou tempo, não ante a moça, mas ante a mãe,N. 
Não desde 1895; desde 1985» 

Q oreooeição sem pode funcionar como um operador negativo de oonatiw 

tuinte ouanoo referewee a um substantivo: 

Quando eatamoa sem a bola todos combatem, 

São mortes sem motivo aparente” 
Mora sem a família” 

Em orações complexas pode negar_a oração encaixada desde que esteja 

anteoedendo um verbo no infinitivo: 

pode ficar doente eem se preocupar oom oe custos do tratamento, 

ä ciranda financeira prossegue e oa capitais podem crescer sem produ~ 

air» 

Tambem a preposição contra pode oonotar negação: 

Setava contra tudo e contra todos” 

Q função dae oonjunçõee e relacionar termos e orações. Guimaw 

ršee (1987) elaborou um eetudo sobre as oonjunçõee analisando a eua 

relação oom a organização textual e eua oríentaçao argumentatíva; fez 

ooneíoerações eobre a organização textual a partir oe exemplos retiram 
(._l‹ §}_)\ doe de textos existentes. Q conjunção mas, por exemplo, tem função 

argumentativa em: 
"paulo era o mais adequado oare o cargo mas não foi o eecolhido«“ 

“Ser o mais adequado" era a razão para "ser escolhido” o que explica a 

oonjunção numa oração negativa encaixada. Mas e uma conjunção de largo
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uso muito omprogada para introduzir uma sentença duo so oponna a uma 

anterior. 

as oonjunçõos podem ser antsosdidas do Nog duando na olipso 
do verbo: W Não mas! Eu disso maísi 

Conjunçõss advorsativas (mas, embora, porém), oonoossivas 
(conquanto, mesmo ooo, apesar quo) o condicionais (sa, a manos quo, 

salvo sa) supõem uma oposição mssmo quo não haja um operador negativo 
na sontonça: 

Mojo, porém compareceram todos; não por vontade, mas por oooossidado, 
"Hojo, porém oomparooaram todos" faz supor dus noutros dias "não oomw 

paracaram todos". Na segunda sentença a oposição (afirmativo X nogati~ 

vo) é explícita. 

Sa a inflação dimínuísso ola seria staroamanto reoomponsado, 
Embora tonham sido considerados romédios para muitas doonças, são inó» 

ouosi. 

So s uma oonjunoão condicional indicando uma hipotese duo podo ou não 

roalizarwss (a inflação pode ou não diminuir). Q oonoessiva embora ox" 

pressa um fato contrario a ação da principal: “sao inóouas" aouivalo, 
nosto oontoxto a "não são aficazas". 

lv i) Interjeiçoes: 

Há adualas consagradas para oxprossar uma desaprovação: Crow 

do! Fora! Basta! Servom para donotar sentimentos s por isso são sxtrew 
^ . ‹ ‹ ~ mamonts ospontanoas. Podemos considerar intorgoiçoos negativas não, 

nunca o jamais o ainda outros gritos acompanhados do significativa o×~ 

pressão oorporal o ontonação: Uhr, soa, nunca, não.
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Go estudos linguíâticos costumavam afastarwso das análioos 
11 O ff -z fã) i * o significado, tanto é duo noooâo gramátioas abordam oxtonsamonw 
to os aspootoo oonaideradoo formais M passíveis do regras o oxplioaw 

çãos estruturais W oonaonantos oom a lógica. Mais rooontomonto, douwso 

o proooupação com uma tooria do oignifioado o difundiramwso ao toorias 
sopro a somântioa, a pragmática e o discurso. Maio do quo nunca, to” 

dos ostudoo gramaticais sopro a palavra o a sontonça paoâaram ,â ser 

valorizadoo, mas não apenas dentro do uma tooria da frasoä o sim donw 

tro do toxto. 

O conjunto do frasas que formam um texto paäsa a ser ootudado 
om função dos opjotivoo do onunoiador, dos roouroos duo omproga para 

oxprossarwso, o, além das rogroo gramatioaisä vorifioamwso as rogras 

sooiowoulturais duo impõom dotorminadoo padrões do oxprossão, 
Em rosumo: intorosma nao só o duo é dito mao como É ditox 

Em pusoa do um oonhooimonto mais profundo âopro o significado 
*fl 

202O da anuncia V ampliourso o ostudo da frase para o ostudo do toxto pusw 

cando oobor os objotivoo do onunoiador. Uma dao oonolusõoo mais sérias 
â duo so chegou o a do duo o onunoiador não duor revolarwso o por ioso 

não assumo ooxinho a rosponsabilidado sobre o enunciado, Para ioso row 

corro à polifonia: outro porsonagom diz algo no interior do seu pró~ 

prio discurso. 

Para oomproondor a nogação oomo um roouroo polifõnioo ostuw 

damos, no ^ ~ ¬ capítulo, a nogpoão oop o aspecto morfológioowloxiwÚ -z 'r-là 3O §-H -z O 
'Z' cal. O prafixo ínw oignifioâ nogaouo ou privação: 

ínadâptávol W não adapatávol inoompotonto W som competência 
inofioionte W não ofícíonte ímborbo W som barba 

inoontootado M não contestado incompetência W falta do compotência
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Inw noga oponaä a paso à qual se antopõo (nogação oo constituinte): 
Us dâdoo são ínoofioionfioo. 

Conooituolmonto, â palavra profíxada com in* podo tor valor positivo 

valorizando um aspecto qualquer: 
A jóia tinha um valor inostimávol» 

Dosw pode ter diversos oigniticados: 

a) noão invoroa ou ação om sentido oposto: dosfazor, dospontoar, 

desmascarar, dostravar, dofilígor, doscolâr, doscontontamonto, 
dosvirtuamonto, dosomprogo, dosaparecídofi 
Há inúmoroo palavras profixadas com dosw quo prossupõom um estado 

anterior: W para doolígar É prociso quo algo tomba sido íigodo antoo. 
W Dosoarrogâr É o invorso do carregar, šupão quo algo tenha 

âido oarrogado antosg 
vw- 

f`_,› 

\‹../ Privação, falta oo: dosapítuado, dosprotogido, dosrospoito, 

dosassonto» 

c) Nogaoäo (somonto com aojotivos): dosonosto, dosomâno, doâabitado, 

desloaiu 

o) Soparooão: ooofolhar, dospodâçâro 
;..v. O 922 O O prefixo dosw só oignif. o nogâ om adjetivos (dooonootow 

não nonooto). Quanoo oo uno a substantivoo tom outro oignitioaoo: 

dosonostidado W falta do honostídado; dosloaldado W falta do lealdade. 

Quando ontooooo um verbo pode significar ação invorsa o privação: 

doooarrogâr W ínvorso do oarrogar; dooroopoitar W faltar com o 

rospoitou A negação do verbo só so faz com a antoposiçšo oo um 

oporaoor nogativo como: Não carrogau 

Nunca carrogou, 

Mao a protixooão com in” ou do§~ nom sompro o posoívol- Rocorro~se
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então ao prooooso do oompoâiçšo através do qual novas oalavrao so 

formam a partir da oposição do duas basos: duao palavraâ passam â tor 

00 §-‹|‹ 

§.Cz um novo o único wifioado. Intoroosawnos, em partíoulor, a 

justaposiçšo do advérbio do nogação ao adjotivo ou ao substantivo: 
nãowdicionarizado nãownaturalízado 

. nãowvíciâdo nãowviolento 

ções dooto tipo não são muito froqüontos, mas tornam~so `‹"I O E Lv 

neoossáríaâ oovioo a uma osoécie do vácuo no léxico: não oxíâto uma 

palavra antônima quo oxprooae o moomo conteúdo. Também não oxisto a 

forma protixada oorrosponoonto: *ínvícíâdo, *dosvicíâdow 

É posaívol negar com uma única pâlavra mesmo que ola não 

contonna nenhum morfema nogativo: 
W Trouxe os formulários? 
W ›í`sou›.<;~1‹::.1` .. 

Pela torminologio do são chamados do vorbos do nogâoão inoronw iii â-› Q-V

‹ 
Eš 

.ía z 

to verbos oom valor afirmativo, mao oou valor rotoronoial contém U3 332O 

uma negação: não osouocor I lombrar 
não äaber I ignorar 

São verbos volitivoa ou oognitivoo; poros antõnimos cuja sinonímia 

roouor o oporaoor negativo não: 

â) Elo duvídava que ola acabaria a tarefa” 

b) Elo não ooroditava ooo ola acabaria â tarofa» 

o) Ele acroditava Quo ola não acabaria â tarefa» 

d) Elo desacredítava Quo ola acabaria a tarofa, 
Õ" \./ ill \._/ Roparo~so que as substituiçõos Q) o roouorom oporadoros tormaia 

do nogação ao contrário do a) que tom o verbo do nogação inorente. 

Qboorvowso ainda, a mobilidade do não* 
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Portanto, na cortaa palavraa quo contêm um aigniticaoo 

nogativo por inorência. Outras pooam aor acrescidas do pratixoa 

nogatívoa. Há, ainda, palavras qua podom oxproaaar uma nogacão quando 

fazem uma oposição como om grandaƒpaooano W aão os paras antõnimoa. Há 

rograa quo impodom a prorixacão nogativa por isso racorrawaa à 

composição para formar palavras como oãowviciado o nãowhabítuado.
J ;-4. 3 vt §I'J\ rf O aagunoo capítulo dadicouwao a aotrutura 3 íca do aan” 

toncas nogativaa, os operaooroa nagativoa, a dupla nogacão o, oopow 

cialmanto, sopro a diferenca antre uma negação oo conatituínto a uma 

nogação do aantança. 
analisando a negação como um rocurao polifõnico oxigíoo pola 

pragmática voriticamoa, no torcoiro capítulo, como o autor ovíta oa 

compromatorwaa com o quo a dito, como através da negação, ovita oor 

repetitivo o oaaagraoavol a como alguns rocursoa mortológicowloxicais 

o sintéticos da nogacão podom sor amprogadoa para osso timl 

além ooa rocuraos gramaticais analisados no primoiro o sogunw 

do capítulos verificamos quo ha palavras culturalmanta consideradas 
'fl ÇDZ O nogativas. , goralmonto aupatantivoa o sous adjotívoa corroapondon~ 

toa qua não possuam um par antõnimo: travaatí, aatalionato, inflaçãoà 

ciúma... Também os verbos: sofrar, manchar, afogar, sufocar, mataru.. 

ašo considerados culturalmente nagativoa poroue o contoxto aocíowculw 

tural impõa cortoa valores acoitoo por conaanao. 

É muito dosagraoavol falar com alguém oua não concorda, não 

gosta, não acaita, não poda, não... Essa oparador nogativo afasta as 

poasoas; implica aompra numa oposição, pois ao É poaaívol nagar ao há 

uma afirmação raal ou aupoata para contoatar.
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Qtravés do textos o oxomolos voríficamos que por imoooicão 
aomânticow ética a ootrutura nogativa, quo por oxcolância doworia Ú "S 93 í.Cf E3 

conter o oporador não antooooonoo o vorbo, é manos froouonto do Quo se 

pode supor. Suâ ausência nom É oorcobida graças â outros rooursos ouo 

sugorom a negação. 

ão invéâ do omprogar ropotidâmonto o ooorador negativo, quo 
;-,\ ‹.:} tornaria o texto dosagradávol cansativo, utilízawâo outros rocuroos 

šii *O 
Qi?O gramaticais: profixação nogativa, worbos do neo' inoronto, palavras 

culturalmonto nogatívasü antõnimos, vocábulos ou oxprosoõoo quo sugow 

rom oposição o oontrariodadofl Todos oooos recursos oooom sor chamados 

do fonõmonos discursívos omprogaooc atravéo da oolifonio, Encaixanoow 

ao a fala do outro no discurso, imoutanoowlno a rosoonsabilidâoo oo 

LJ /J 
*¬“.'3 

592O que é dito, tornarão viável a noch como uma forma do crítica o oísw 

cordâncía sem uma poâic oontrária unioossoal. 5.1 
932Ú
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