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Introdução

Os avisos e as cartas comerciais e oficiais no século XIX eram divulgados em jornais e
endereçados a determinados grupos de pessoas ou para a comunidade em geral. Dentre esses
gêneros, encontrados nos jornais, estão os avisos de cobrança de comerciantes e autoridades
administrativas, com propósitos comunicativos de realizar diversos tipos de cobranças.

Esses gêneros de divulgação tinham como modelos os avisos e as cartas escritas e
divulgadas em Portugal no século XIX. No século XIX eram divulgados na seção de
“Annuncios” dos jornais que servia também para divulgar a venda de produtos, imóveis, achados
e perdidos, comunicar partidas para outras localidade de alguém e falecimentos, entre outros
propósitos.

Há, no aviso de cobrança, a efetivação de uma interação entre o credor e o devedor,
conforme o motivo da cobrança, considerando, porém, o tipo de relação que era mantido entre
esses. Nesse trabalho, pretendemos analisar, no aviso de cobrança presente no jornal do século
XIX, os modalizadores, vistos como elementos argumentativos que contribuem para que a
relações, estabelecidas entre os interlocutores, no caso o credor e o devedor, fossem cordiais ou
ameaçadoras. Assim, usado de um aparato teórico sobre a argumentação e de um método de
realização de pesquisa explicativa, que nos levam a observação desses documentos e,
consequentemente, a sua análise; pretendemos reconstruir a história da tradição discursiva aviso
de cobrança, investigando sua atuação linguística no que se refere ao uso dos modalizadores, na
esfera em que esse texto mediou interações verbais.

Para a presente pesquisa, utilizamos o arcabouço teórico das Tradições Discursivas
(KABATEK, 2003, 2005; FONSECA, 2005, entre outros), que pressupõe uma concepção de
língua integrada à realidade sociocultural e histórica; e da Teoria da Argumentação (DUCROT,
1984, 1987,1988; KOCH, 2000, 2002; NASCIMENTO, 2009, 2010), que tem como base a
afirmação de que todo texto apresenta certo grau de argumentatividade e pode ser através dos
modalizadores.

Antes, porém, de fazemos uma análise dos avisos de cobrança dos jornais do século
XIX, com o intuito de alçancar o nosso objetivo, apresentamos, no tópico seguinte, uma breve
exposição do nosso aparato teórico.

2 Noção de Tradição Discursiva

Qualquer atividade enunciativa, com uma finalidade comunicativa concreta, conforme a
teoria da Tradição Discursiva atravessa dois filtros até chegar ao enunciado concreto: um
primeiro filtro que corresponde à língua, e um segundo, que corresponde às tradições discursivas,
que, conforme Kabatek (2005), são modos tradicionais e repetidos de dizer as coisas, que podem
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ir desde uma fórmula simples até um gênero ou uma forma literária complexa. Aprofundando-se
mais um pouco no que vem a ser Tradição Discursiva, Kabatek apresenta algumas considerações
relevantes para a fixação dessa visão: a primeira é que uma Tradição Discursiva é linguístico-
discursiva, ficando excluídas todas as repetições não-linguísticas. A segunda condição é que,
mesmo no caso da repetição de elementos linguísticos, nem toda repetição desses elementos
formam uma tradição discursiva. A terceira e última condição é a mais complexa, refere-se ao
conteúdo de um texto. Poder-se-ia dizer que a repetição da comunicação de um conteúdo já é
uma tradição discursiva, já que é algo linguístico e, ao mesmo tempo, algo que se repete. Mas
nem todas estas são tradições discursivas.

Entendemos por Tradição Discursiva (TD) a repetição de um texto ou de uma forma
textual ou de uma maneira particular de escrever ou falar que adquire valor de signo
próprio (portanto é significável). Pode-se formar em relação a qualquer finalidade de
expressão ou qualquer elemento de conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de
união entre atualização e tradição; qualquer relação que se pode estabelecer
semioticamente entre dois elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos
referenciais) que evocam uma determinada forma textual ou determinados elementos
lingüísticos empregados (KABATEK, 2006: 512)

Desta forma e conforme Fonseca (2005), podemos dizer que o enunciador estabelece
escolhas dentro do conjunto de regras e itens linguísticos disponíveis numa língua, em particular,
e, logo em seguida, submete a sua produção linguística ao filtro das tradições discursivas que lhe
permitirá escolher o gênero textual que melhor se adapte ao seu objetivo comunicativo. O
enunciador cria e estrutura o seu enunciado a partir de modelos pré-existentes.

Esse pensamento nos faz compreender que as cartas de comerciais e oficiais são
resultantes de fatores socioeconômicos e devem ser entendidos como uma ação comunicativa que
se realiza em função desses fatores, seguindo uma determinada tradição que resulta na carta
denominada de cobrança.

Nessa pesquisa, trataremos também da argumentação vista pelo prisma da Semântica
Argumentativa que considera esse fenômeno como próprio da linguagem, que aqui será
visualizada por meio dos modalizadores discursivos.

3 A argumentação na língua: o uso dos modalizadores

A modalização é um importante recurso para a produção do sentido que se quer
estabelecer e das relações que se quer manter com o interlocutor. Ela se revela por meio de
elementos linguísticos de forma explícita que estão diretamente ligados ao evento de produção do
enunciado e que funcionam como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor no
seu discurso, ou ainda, de forma implícita, no pressuposto do enunciado.

Koch (2002) postula, a partir a Teoria da Argumentação, que a relação entre os
enunciadores é frequentemente projetada por meio de determinadas relações de modalidade e que
o locutor expressa suas intenções e atitudes diante do enunciado por meio de atos ilocucionários
de modalização. Entendemos aqui como ato ilocucionário, o ato executado, que seria, no caso do
aviso de cobrança, não apenas a constatação de que há uma dívida, mas a intenção de protestar e
de advertir que a pessoa devedora deve saldar a sua dívida. Assim, visualizamos a modalização
como uma das estratégias argumentativas do discurso tal qual Koch.
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Cervoni (1989) já dizia que a modalidade é quando temos um conteúdo e um julgamento
sobre este conteúdo. Para ele, a modalidade é necessária para que se compreenda a intenção do
que está sendo dito no texto, o verdadeiro sentido do texto. E bom frisar que, como fizeram
Nascimento (2009; 2010) e Castilho e Castilho (1993), não faremos distinção entre os termos
modalização e modalidade, porque não há como separar a subjetividade - que estaria para a
modalização - da intersubjetividade - que estaria para a modalidade -, por compreender que a
sujetividade e a intersubjtividade ocorrem em conjunto, no processo de interação verbal, uma vez
que quando nos expressamos, sempre o fazemos em função do outro.

Para Cervoni (1989), esse fenômeno linguístico tem suas raízes na lógica e é na análise
semântica dos modalizadores que se permite ditinguir o conteúdo dito do ponto de vista do
locutor sobre este conteúdo. Portanto, neste trabalho de pesquisa, o fenômeno da modalização -
termo que será usado por nós, mas que também remonta a modalidade - será tratado como uma
estratégia semântico–argumentativa e pragmática, em sua materialidade linguística, nos avisos de
cobrança.

Na própria significação dada pelo locutor, há, conforme Ducrot (1984, 1987, 1988),
instruções de como o interlocutor deve interpretá-la, bem como no caminho que o locutor
percorreu para realizar o seu ato que não é só de fala, mas também reveladora e transmissora do
pensamento.

No sentido de estudar as diferentes atitudes do locutor diante do conteúdo do enunciado,
Castilho e Castilho (1993) agrupam os modalizadores em três tipos de modalização: Modalização
Epistêmica, Deôntica e Afetiva. Esse agrupamento vem sendo modificado e ampliado por
estudiosos que se debruçam sobre esses fenômenos. No nosso estudo, adotamos o reagrupamento
exposto por Nascimento (2009, 2010) que sugeriu alterar o último tipo de modalização para
Modalização Avaliativa, conforme indicações de Neves (2000), quando diz que a denominação
“Avaliativa” abrange um juízo de valor dado pelo locutor ao conteúdo enunciado.

Essa autora ainda apresenta uma nova Modalização, denominada de Delimitadora, que
consite em estabelecer no enunciado os limites nos quais deve ser considerado o conteúdo do
dito. Tratemos agora mais um pouco dessa classificação antes de nos deremos a sua prática, no
ato executado, presente nos avisos de cobrança.

A Modalização Epistêmica, conforme Nascimento (2010, p.36), acontece quando o
locutor expressa uma avaliação sobre o valor de verdade da proposição, como algo certo. Essa
Modalização pode ser dividida em:

Modalização Epistêmica

Asseverativa Apresenta o conteúdo como algo certo ou
verdadeiro.

Quase-asseverativa Apresenta o conteúdo como algo quase-certo
ou verdadeiro.

Delimitadora Determina os limites sobre os quais se deve
considerar o conteúdo como verdadeiro.

A Modalização Deôntica indica que o conteúdo dito deve ou precisa acontecer
obrigatoriamente. Nascimento (2010, p.36), baseado-se nos estudos de Neves (2000), propõe a
seguinte classificação para a modalização deôntica.

de obrigatoriedade quando expressa que o conteúdo do dito
deve acontecer obrigatoriamente e que seja
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Modalização Deôntica

cumprido pelo provável interlocutor.
de proibição quando expressa que o conteúdo da

proposição é algo proibido e deve ser
considerado dessa forma pelo provável
interlocutor.

de possibilidade quando expressa que o conteúdo da
proposição é algo facultativo e/ou quando o
interlocutor tem a permissão para exercê-lo
ou adotá-lo.

volitiva diz respeito à necessidade e a possibilidade,
no que se refere aos desejos do falante, ou
seja, está relacionada com a vontade.

A Modalização Afetiva, conforme Castilho e Castilho, corresponde às emoções do locutor
perante o enunciado. Nascimento (2010, p.36) denomina esse terceiro tipo como Modalização
Avaliativa.

Avaliativa Esta modalização expressa julgamentos ou pontos de vista do falante
e, ainda, como esse falante quer que o conteúdo seja lido.

Neste trabalho, adotaremos, na análise que segue, a classificação proposta por Nascimento
(2009 e 2010), considerando os modalizadores como epistêmicos, deônticos ou avaliativos. Mas,
antes de realizarmos a análise dos avisos de cobrança, vamos apresenta esse objeto de estudo com
uma tradição discursiva que se faz presente até os dias de hoje, sendo agora não mais publicadas
em jornais, e sim enviadas quase sempre pelos correios aos devedores.

4 A tradição discursiva Aviso ou Carta de Cobrança

O gênero carta corresponde a um tipo de interação como função específica de gerar trocas
de informações, com propósitos pessoais, comerciais, empresáriais e administrativos.

A carta pode apresentar-se com uma comunicação direta entre dois indivíduos dentro de
uma relação em circunstâncias específicas, sendo um meio flexível que permite muitas transações
comerciais e oficiais e proporciona usos socialmente inteligíveis.

Em cada exemplar do gênero carta, há objetivos específicos sendo abordados, que
delimita sua função e classificação, tais como carta de solicitação, de recomendação, de cobrança,
convite etc, que são consideradas, por muitos, como subgêneros do gênero carta, com traços e
marcas discursivas próprias.

Os avisos e as cartas denominadas oficiais ou semi-oficiais são utilizadas como
instrumentos de comunicação da sociedade no sentido de informar/reinvidicar e obter soluções
político-administrativas e comerciais, podendo ser diferentes em seus propósitos e suas
finalidades, como já foi dito, e, também, em conformidade com cada época.

Esse gênero na sua diversidade tem sido “objeto de estudo de linguistas, sociolinguistas,
analistas do discurso, sociólogos e filólogos, entre outros, que encontram neste gênero um acervo
para pesquisas em diversos âmbitos”, como relata Silva (2011, p. 60). Ainda de acordo com a
mesma autora ao tratar da riqueza desse gênero, esta afirma que

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #960



Partindo do pressuposto de que o gênero carta abrange uma grande faixa de
temporalidade, observa-se que os discursos contêm marcas linguístico-textuais que
revelam não só as relações discursivas, mas também as relações sociais que se
estabelecem entre os participantes do ato enunciativo (SILVA, 2011: 60).

Lopes (2005) demonstra que a carta pode ser estruturada num eixo que pressupõe um
autor, um destinatário e um tema (que pode ser íntimo ou oficial, de acordo com as ― “tipologias
de carta”). “A carta comercial tem sido considerada prototípica entre as correspondências
empresariais”, constata Zanotto (2005, p. 72). Dentre esses tipos de correpondência está a carta
de cobrança.

A carta e o aviso de cobrança, que aqui serão nosso foco principal, podem ser definida, de
forma geral, como uma carta endereçada ao devedor pelo credor que, de forma polida, lembra a
dívida por meio dessa correpondência e ainda realiza a cobrança. O assunto deve ser tratado com
palavras e termos concernentes ao assunto, evitando o uso de termos muito informais ou
constrangedores. As cartas e avisos de cobrança transmitem a imagem de cada empresa e o
relacionamento interpessoal da empresa com o cliente e seus funcionários.

De acordo com Fernandes e Dourado (2002) as palavras empregadas nesse tipo de carta
devem possuir clareza para a compreensão dos leitores, com termos formais ou não, evitando
termos técnicos utilizados dentro da empresa. Esse tipo de correpondência deve ser o mais
objetivo possível, não se esquecendo de que as informações devem ser transmitidas de forma
correta, com nexo, para que o leitor saiba do que está sendo notificado.

“Dessa forma, se o enfoque da mensagem é de cunho empresarial, deveremos nos ater a
uma linguagem condizente com esta situação, ou seja, com objetividade”, relata Fernandes e
Dourado (2002, p. 19). Para se evitar constrangimento, ao redigir a carta de cobrança se faz
necessário que o redator tenha prudência e dirija ao rementente informações coerentes, com
palavras que expressem de forma direta o assunto, sem pormenores que venham a prejudicar a
relação comercial estabelecida. Lembramos que essa correspondência foi necessária devido ao
devedor não ter cumprido com a sua palavra, esquivando-se da sua dívida. Esta carta tem como
função gerar uma reação imediata no devedor: a de regularizar a sua situação, perante a empresa
ou o comércio.

Mesmo sendo um pouco diferente do aviso de cobrança atual, no que ser refere à sua
composição e à sua forma, a carta e o aviso de cobrança do século XIX apresentam esses
cuidados, essa preocupação de evitar constrangimento na elaboração do texto, sendo de forma
prudente e coerente com o registro da dívida, como veremos. A partir dessa constatação
percebemos que esse tipo de documento certamente apresenta em sua argumentação elementos de
modalização que contibuíram para esse fazer enunciativo.

5 Procedimentos metodológicos e análise dos avisos de cobrança

A investigaçao sobre a modalização nos avisos e/ou cartas de cobrança no século XIX
será de natureza exploratória e explicativa, partindo de estudos sobre a argumentação que leva em
consideração os modalizadores como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor
com relação ao seu discurso, como marcas argumentativas.

De maneira geral, nosso objetivo é descrever o funcionamento da modalização como
estratégia semântico-argumentativa no gênero textual/discursivo aviso de cobrança.
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Especificamente, objetivamos identificar quais são os tipos de modalizadores mais frequentes
nesse gênero em estudo encontrados em jornais do século XIX; verificar os efeitos de sentidos
provocados a partir do momento em que esses modalizadores são utilizados no referido gênero e,
por fim, analisar o envolvimento do locutor com o texto produzido.

O corpus deste trabalho é constituído por 05 avisos de cobrança coletadas na Casa
Fundação José Américo, João Pessoa/PB, precisamente nos jornais. Nosso critério para a coleta
desse corpus foi o de serem textos referentes apenas à cobrança, podendo ser de ordem pessoal
ou pública. Na transcrição dos anúncios, procuramos conservar a originalidade e seguir as
notações de ordem filológicas de transcrição, apresentada por Guedes & Berlinck (2000, p.12).

Inicialmente, identificamos as ocorrências de modalização presentes em textos de
cobrança selecionados. Terminado esse processo de identificação, classificamos essas ocorrências
de acordo com Nascimento (2009, 2010). O passo seguinte foi analisar essas marcas
argumentativas descrevendo a função e os efeitos que elas trazem para o texto. Vamos à análise.

Porém, vale ressaltar que, no caso desses avisos de cobrança, o principal objetivo é
convencer o devedor a saudar sua dívida. Seguindo a orientação de Perelman e Olbrechts-Tyteca
(1996), toda argumentação pressupõe um acordo entre orador (credor) e seu auditório (devedor),
que é viabilizada por meio da argumentação do orador (credor) e, para que ocorra uma resposta
às intenções da cobrança, recorre-se a modalização. Vamos à análise.

(01)
O abaixo assignado competente-| mente authorisado pelo Snr. Anto | nio Dias Pinto roga áos
Snrs. Deve-| dores do mesmo, obsequio de virem | satisfaser seos débitos até o dia 16 do |
corrente em seo armazem a Rua | Visconde d’Itaparica n 63. || Parahyba 13 de Outubro de 1875.
|| Adriando dos Santos Pereira || (Jornal O PUBLICADOR, 14 d setembro de 1875)

Neste aviso de cobrança do Snr. Antonio Dias Pinto há a presença, no seu início, da
Modalização Epistêmica Asseverativa quando o responsável pelo texto o Adriando dos Santos
Pereira apresenta-se como “competente-| mente authorisado pelo Snr. Anto | nio Dias Pinto”(1)
para expor o conteúdo do aviso. Ao utilizar a expressão “competentemente authorizado”, o
locutor (responsável pelo dito) não quer deixar dúvida sobre a autorização que recebeu para
realizar tal publicação, não se compromente em relação ao contéudo (o dito), pelo qual foi apenas
incubido de relatar. Mas, há também nessa mesma expressão o uso da Modalização Avaliativa na
palavra “competentemente”, que apresenta um juízo de valor ao autorizado. Portanto, nessa
expressão aqui estudada há uma coocorrência da Modalização Epistêmica Assseverativa e
Avaliativa.

Em outro aviso de cobrança esse procedimento do locutor de não se mostrar engajado
com o dito, de ser apenas responsável apenas pelo dizer, realizou-se através da expressão “faço
publico”(04) - em anexo. Essa expressão também se mostra Asseverativa ao apresentar o
conteúdo que será anunciado como algo certo, verdadeiro. Vale salientar que essa expressão
“faço publico” era usada mais nas cobranças de ordem adminstrativas da Província e que vem da
tradição dos documentos oficiais, dos editais publicados nos joranais do século XIX.

Nesta mesma carta de cobrança (01), no trecho seguinte, observamos a presença do verbo
“rogar” que diz respeito à necessidade, ao desejo do locutor de recuperar o que lhe devem. Esse
verbo e outros presentes desse tipo de aviso são próprios do discurso religioso oficial do Estado e
desempenha um papel importante nas relações sociais nesse período da história do Brasil.

É sabido que esse tipo de aviso é um documento utilizado para se fazer uma cobrança: de
que a certa dívida seja saldada; porém, nesses avisos, o solicitante do anúncio “roga” que o seu
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pedido seja atendido. Esse verbo e também o verbo “pedir” “Pede-se a todas pessoas | que devem
nesta Typogra-| phia”(02) quebram  com o  caráter eminentemente “ameaçador” do ato de
cobrança dando um valor de solicitação, de pedido, de apelo às formulações, mesmo
apresentando um valor de Obrigatoriedade.

Além desses verbos, observa-se a presença do tratamento formal como
“Excelentíssimo”(01) nessas cartas, até o final do século.  Esta formalidade é proveniente da
tradição que tem como modelo as cartas oficiais. Mesmo sendo uma forma de tratamento, esse
uso também imprime certa avaliação do locutor perante o seu interlocutor, de importância e de
consideração.

No uso dos verbos “rogar” e “pedir” e nos complementos que os seguem com “obsequio
de virem | satisfaser seos débitos” (01) está explícito um sentimento: a vontade do locutor, ou
seja, a Modalização Deôntica Volitiva. Porém, não podemos desconsiderar que há também a
cobrança, uma obrigatoriedade implicita na expressão “satisfazer seos débitos em data
determinada”, ou seja, há a coocorrência de Modalização Deôntico Volitiva por meio de verbo
“roga” e nos complementos seguintes um acentuado caráter de cordialidade, porém, como já foi
ressaltado, de forma implícita, eufemística, há uma ameaça, desejo do locutor de que algo seja
feito, com o traço de Obrigatoriedade que tal texto exige.

Nesse enunciado, o locutor expressa a Obrigatoriedade, que recai sobre o seu interlocutor,
qual seja, de pagar a conta; desta forma, percebemos o uso da Modalização Deôntica de
Obrigatoriedade. Há nessa e em outras passagens do aviso de cobrança a coocorrência de mais de
uma Modalização em um único contexto enunciativo gerando efeitos de sentidos diferentes, mas
que se complementam.

Os trechos que seguem, assim como o que foi acima analisado, são exemplos de
Modalização Deôntica Volitiva conjuntamente com a Deôntica de Obrigatoriedade encontradas
nos avisos de cobrança, com um grau mais acentuado de ameaça que é alcançado pela presença
implícita da Modalização Asseverativa – indicando que o solicitante realizará o dito no
enunciado. Há uma coocorrência da Modalização Deôntica de Obrigatoriedade e Volitiva com a
modalização Asseverativa, porém como neste tipo de aviso (02) a ameaça é mais forte, sobressai-
se a Deôntica de Obrigatoriedade, o que nos faz dizer que o aviso é uma cobrança, isto é, a
intenção do locutor ao realizar o seu texto é fazer uma cobrança.

(02)
Pede-se a todas pessoas | que devem nesta Typogra-| phia que tenham abondade | de virem
satisfazer seus de-| bitos, se não quizerem ver | os seus nomes no Jornal. || Parahyba 5 de
Fevereiro | de 1877. || O Cobrador. ||(Jornal O PUBLICADOR, 08 de fevereiro de 1877)

Nos avisos de cobrança (02) e (03), a ameaça é ainda mais contudente. Não atendendo ao
prazo, o rogante não terá pena: ele exporar o nome dos devedores no jornal. Isso acentua a
Modalização Asseverativa na ação de penalizar, de divulgar os nomes dos devedores. É
interessante observar que o calote era constante na relação comercial. Não havia órgão para punir
os devedores e, muitas vezes, se dependia da boa vontade destes para a quitação da dívida.

Vale a pena também nos voltar à análise da expressão verbal “de vierem satifazer seu
debitos”: Esta formação verbal, o verbo auxiliar no futuro do presente do indicativo “vierem”, a
priori, uma forma do indicativo não conduz a Modalização imediata de Obrigatoriedade, se não
fosse marcada nessa expressão pelo verbo “satisfazer”, cuja força Deôntica é inconfundível,
exprimindo claramente uma exigência. Observe-se também que há ainda um fecho com data
marcada que correponde a uma Modalização Epistêmica Delimitadora por deteminar além do
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tempo de espera e o saldo da dívida, o tempo de compromentimento, ou seja, o limite temporal
em que se deve encerrar o conteúdo proposto.

6 Resultados e considerações finais

Através das análises realizadas nos avisos de cobrança, percebemos que, de forma geral e
ampla, a argumentação está marcada na própria língua, com afirma Ducrot (1988), e que esta
pode ser percebida pelo fenômeno da modalização, quando o locutor utiliza-se de diferentes tipos
de modalização para direcionar sua intenção e dizer como quer que o seu discurso de cobrança
seja lido pelo interlocutor. Pode-se afirmar que mesmo sendo o aviso de cobrança um gênero
formal e de caráter objetivo, este não está isento das intenções do locutor, impressa pelos
modalizadores, provocando diversos sentidos nos enunciados desse gênero.

Nos avisos de cobrança que analisamos foram encontrados os tipos de Modalização
Epistêmica, Deôntica e Avaliativa que atuam, provocando diferentes sentidos. Porém, o tipo de
modalização que é muito peculiar a esse gênero de realizar cobrança, é a Modalização Deôntica
de Obrigatoriedade, mesmo que implícita e/ou realizada na coocorrência com o modalizador
deôntico volitivo por meio de verbo “rogar”, “pedir”.

Com base nos resultados das análises, podemos tecer algumas considerações:
O aviso e a carta de cobrança são documentos utilizados para lembrar/alertar os devedores

sobre suas dívidas e, ao mesmo tempo, solicitar o pagamento; porém, ao enviar o aviso ou a carta
de cobrança, a locutor não tem certeza se realmente terá seu pedido atendido. Entretanto, o desejo
de quem encaminha esse documento para alguém é de obter resposta positiva e assegurar uma
relação de cordialidade. Por isso, a coocorrência das Modalizações Deôntica de Obrigatoriedade
e Volitiva atuando no mesmo enunciado.

Identificamos que a Modalização Volitiva é uma característica peculiar da carta de
cobrança. Isso se justifica através das próprias características funcionais do documento. É
utilizado para fazer uma cobrança. Apesar não ter sido a estratégia com maior número de
ocorrências, é a única que está presente em todos os avisos de cobrança. Inclusive, faz parte da
própria estrutura deste documento, quase sempre por meio do verbo “rogar”, “pedir”.

Por meio da identificação e estudo da modalização, descrevemos o funcionamento das
estruturas semântico-argumentativas presentes no gênero Aviso de cobrança, mas verificamos
ainda que, de acordo com o objetivo do documento, o locutor se utiliza de estratégias como:
estratégias de engajamento, distanciamento, persuasão, entre outras. Logo, ficou evidenciado que
há um envolvimento direto do locutor em relação ao texto produzido por meio de diversos
mecanismos que também merecem ser estudados.
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Anexos

(01)
O abaixo assignado competente-| mente authorisado pelo Snr. Anto | nio Dias Pinto roga áos
Snrs. Deve-| dores do mesmo, obsequio de virem | satisfaser seos débitos até o dia 16 do |
corrente em seo armazem a Rua | Visconde d’Itaparica n 63. || Parahyba 13 de Outubro de 1875.
|| Adriando dos Santos Pereira || (Jornal O PUBLICADOR, 14 de setembro de 1875)

(02)
Pede-se a todas pessoas | que devem nesta Typogra-| phia que tenham abondade | de virem
satisfazer seus de-| bitos, se não quizerem ver | os seus nomes no Jornal. || Parahyba 5 de
Fevereiro | de 1877. || Cobrador. || (Jornal O PUBLICADOR, 08 de fevereiro de 1877)

(03)
O INVENCIVEL || O abaixo assignado ro- | ga aos seus devedores que | compareção até o fim
do mez | para liquidar suas contas | do mez findo; aquelles que | não comparecerem dentro | do
prazo marcado verão se- us nomes por estenso, || Parahyba 5 de Junho de | 1888. || Feliciano
Ribeiro Pessôa (Jornal GAZETA DA PARAHYBA, 05 de junho de 1888).

(04)
Cobrança da divi[]a |activa. || De ordem do Illm. Sr.Inspec- | tor faço publico que achase li-
quidando a divida activa dos im- | postos de Industrias e Profissões | e Predial, Taxa de escravos
e| foros de terrenos de marinhas | até o exercicio encerrando de | 1882-1883. || Pelo que são
convidados os | devedores a virem satisfaser os | seus debitos dentro do praso de | 40 dias,
contados d´esta data. | findo o qual proceder-se-ha a co- | brança executiva || Thesouraria de
Fazenda da | Parahyba, 8 de Março, de 1884. || O secretario da junta. || Boldoino José Meira
(Jornal O MERCANTIL, 10 de março de 1884)
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(05)
|| Protesto. || Bernardino Cahino, negociante | exportador desta praça, avisa a |quem interessar

possa, que os a- |gricultores, pretendentes a contrac- | tos com a companhia do engenho | central
desta província,entre os | quaes muitos se achão obrigados | para com sua casa por divida de |
fornecimentos para fundação da as- | fra a colherem no corrente anno, | não podem ser
desobrigar-se com a | mesma casa contrahir novas obri- | grações em prejuízo do cumprimen- |
to das queteem para com o avizan- | te e protestante, que fará valer os | seus direitos, á que estão
compro- |mettidas as safras, que não podem |ser desviadas para satisfação de no- |vos
compromissos. || Cumpre, portanto, que a compa- | nhia se acautelle para evitar-se pré- | juízos
recíprocos. || Parahyba 12 de maio de1888. || Bernardino Cahino. (Jornal GAZETA DA
PARAHYBA, 20 de maio de 1888).
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