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A modalidade epistêmica está relacionada à expressão de posicionamento, conhecimento ou 

de crença, realizada através de advérbios, adjetivos ou verbos. Sabe-se que, no gênero 

jornalístico, o caráter imparcial do texto é um ideal a atingir, de modo que esses elementos, 

em tese, deveriam ser evitados. Entretanto, através de uma análise prévia da 

modalidade epistêmica manifestada por verbos em jornais populares, torna-se possível 

perceber posicionamentos dos jornalistas sobre os fatos que relatam. Alguns verbos parecem 

expressar mais crença, certeza e verdade do que outros. Quais seriam esses graus? Quais 

verbos expressam mais certeza? A proposta deste estudo é analisar graus de certeza em um 

conjunto de 20 verbos mais frequentes que expressam modalidade epidêmica utilizados em 

textos do jornal popular Diário Gaúcho. Para isso, utilizam-se dois corpora (um online e outro 

impresso) de notícias coletadas das seguintes seções desse jornal: Polícia, O Que Há de Novo, 

Esportes, Espaço do Trabalhador e Seu Problema é Nosso. Esta pesquisa se 

desenvolve guiada principalmente pela Linguística de Corpus, visto que a língua é estudada 

em usos reais, de modo extensivo e com apoio estatístico e computacional. Através da análise 

do corpus do Diário Gaúcho, com o uso da ferramenta AntConc e de ferramentas 

do site PorPopular, analisaram-se os contextos desses verbos e os graus de certeza que 

expressariam. Os resultados desta pesquisa são úteis para a descrição do texto desse tipo de 

jornal, o jornal popular, e para futuros trabalhos relacionados à escrita jornalística. 


