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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer um levantamento de questões semânticas 

sobre modalidade em línguas naturais. Esta pesquisa faz parte de um projeto maior 

Modalidade Lógica x Modalidade e Modalização em Linguagem Natural na interface Sintaxe 

Semântica que já vem sendo trabalhado há algum tempo. Tal projeto tem discutido problemas 

ligados às interfaces lógica, sintaxe e semântica, em que, a partir de algumas dessas 

discussões, surge uma sub discussão: modalidade e interfaces. Atualmente a linguística 

encontra-se em um empasse, no qual diz respeito a uma possível resistência da linguagem 

natural à abordagem lógica, tornando esta pesquisa com modalidade e modais uma 

possibilidade de contribuição para o problema. 

O trabalho será materializado em forma de um pôster, em que estará ilustrada uma 

mapeação teórica do projeto, ressaltando as teorias mais importantes para o estudo. Teorias 

como a da sintaxe gerativa de Chomsky, a semântica de mundos possíveis de Kripke e a 

Lógica Modal de Kratzer estarão dispostas no trabalho. 
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