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Resumo 

 

O propósito deste trabalho é analisar a alternância do emprego do modo subjuntivo 

com o indicativo em orações subordinadas substantivas introduzidas pela conjunção que, no 

português falado no Brasil, nos casos em que o uso do subjuntivo é prescrito pela gramática 

normativa. Foram analisados contextos de uso do subjuntivo conforme a prescrição gramati-

cal e também contextos de flutuação no emprego desse modo verbal, buscando examinar que 

fatores interferem na escolha do modo verbal pelo usuário da língua. Este estudo fundamenta-

se na perspectiva teórica da Lingüística Funcional norte-americana, que tem como orientação 

analisar a língua em uso, tomando por base especialmente os princípios da gramaticalização e 

da marcação. Os resultados obtidos fornecem indícios de que os contextos que favorecem a 

alternância entre os modos subjuntivo e indicativo são aqueles constituídos por uma oração 

subordinada substantiva objetiva direta, a não-marcada em relação às demais orações subor-

dinadas substantivas, e por um verbo na oração principal que pertença ao campo semântico de 

baixa certeza, correspondente ao submodo epistêmico, a categoria não-marcada em relação ao 

submodo deôntico. Esses resultados indicam que fatores pragmáticos e semânticos atuam no 

momento em que o usuário faz uso do modo verbal. Esta pesquisa apresenta também dados 

comparativos sobre a alternância dos modos subjuntivo e indicativo no português e no fran-

cês, na tentativa de contribuir com propostas para o ensino de língua.  

 

Palavras-chave: Subjuntivo. Indicativo. Modalidade. Modo verbal.  

 

 



Abstract 

 
The purpose of this work is to analyze the use of the indicative mood, instead of the 

subjunctive prescribed by the normative grammar, in complement clauses introduced by the 

conjunction “que” in Brazilian Portuguese. Contexts of use of the subjunctive according to 

grammatical prescription, and contexts of fluctuation on the use of that verbal mood were 

analyzed, in an attempt to investigate what interferes on the choice of the mood by the user of 

the language. This study is based on North-American Functional Linguistics theoretical per-

spective, oriented to analyzing language in use, in the light of the principles of grammaticali-

zation and markedness. The results obtained support that the contexts that favor the indicative 

over the subjunctive are those composed by a complement clause functioning as a direct ob-

ject – the unmarked clause of all complement clauses – and by a verb on the main sentence 

that belongs to the semantic field of low certainty, corresponding to the epistemic sub-mode 

the unmarked category of the deontic sub-mode. The results indicate that pragmatics and se-

mantics factors influence the language user on the choice of the verbal mood. This research 

also presents comparative data on the use of the indicative mood in place of the subjunctive in 

Brazilian Portuguese and Canadian French, aiming to providing suggestions on language 

teaching. 

 
Key-words: Subjunctive. Indicative. Modality. Mood. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O estudo da linguagem humana é justificado pela importância que ela tem nas relações 

interpessoais, pois é através dela que nos comunicamos e expressamos nossos pensamentos e 

intenções. Dada a sua complexidade, a linguagem tem sido estudada sob diversos ângulos, 

dentre eles a descrição da língua em uso, em situações reais de comunicação. Não apenas para 

os pesquisadores, mas também para os usuários de uma língua, é freqüente a observação de 

interações comunicativas em que os falantes não seguem as regras da gramática normativa. 

Para Bechara (2000, p. 52), a gramática normativa “recomenda como se deve falar e escrever 

segundo o uso e a autoridade dos escritores corretos e dos gramáticos e dicionaristas esclare-

cidos”. 

A partir do pensamento de Bechara exposto acima, fica claro que, para os gramáticos 

de uma maneira geral, a linguagem oral deve ser igual à linguagem escrita, ou seja, devemos 

falar da mesma maneira como escrevemos. No entanto, Perini (1997, p. 33) levanta uma dú-

vida com respeito àquela afirmação: “será que falamos a mesma língua que escrevemos?”.  E 

fornece diversos exemplos para corroborar sua afirmação de que “existem duas línguas no 

Brasil: uma que se escreve (e que recebe o nome de ‘português’); e outra que se fala (e que é 

tão desprezada que nem tem nome)” (p. 36). Vejamos alguns dos exemplos fornecidos pelo 

autor para que fique bem claro seu ponto de vista: a) Na fala: Me machuquei na quina da me-

sa; escrevendo tem de ser: Machuquei-me na quina da mesa. b) Falando: Todas meninas têm 

relógio; na escrita: Todas as meninas têm relógio (p. 35). 

Compartilhamos nesta dissertação da visão de Perini, por isso nosso interesse em estu-

dar e descrever um aspecto da linguagem oral do Brasil.  

Mas, voltando à afirmação de Bechara (2000) citada acima, fica claro que há uma su-

pervalorização da modalidade escrita em relação à falada, no sentido de que se espera que o 

falante utilize as regras da escrita na fala. Decorre desse fato que a língua falada, por ser me-

nos considerada ou não ser considerada como uma modalidade da língua, é menos estudada e 

por isso mesmo, menos conhecida. O ensino de língua nas escolas privilegia os usos regulares 

da modalidade padrão, prescritos pela gramática tradicional, dando pouca importância à fala e 

suas peculiaridades, regras e regularidades. 

Por ser menos conhecida, a língua falada é alvo de mitos. Um desses mitos, segundo 

Bagno (2000, p. 15), é que “a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade sur-

preendente”. O autor continua afirmando que, “embora a língua falada pela maioria da popu-
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lação seja o português, esse português apresenta um alto grau de diversidade e de variabili-

dade [...] que gera as diferenças regionais, bastante conhecidas e também vítimas, algumas 

delas, de muito preconceito [...]” (p. 16).  

Reafirmamos aqui a relevância deste trabalho, uma vez que nos propomos a investigar 

e descrever aspectos da língua falada na cidade de Natal, região nordeste do Brasil, fato que, 

acreditamos, irá contribuir no sentido de continuarmos na busca por mais conhecimento sobre 

este tema. Cremos que contribuirá também para a descrição do português, e, conseqüentemen-

te, para a história da língua, que busca retratar seus sucessivos estágios de variação e mudan-

ça. Entendemos, ainda, que esta pesquisa poderá prestar sua contribuição no sentido de mini-

mizar preconceitos quanto à modalidade oral da língua e suas peculiaridades, bem como 

quanto ao emprego, pelo falante, de formas lingüísticas consideradas inadequadas à norma 

padrão. Pretendemos que este trabalho possa colaborar com a prática de um ensino reflexivo, 

no que diz respeito às diferenças de uso das formas lingüísticas, suas restrições e condiciona-

mentos, a fim de orientar possíveis atividades que possam ser utilizadas em sala de aula pelo 

professor de língua.  

O propósito deste trabalho é investigar o uso do modo subjuntivo em interações co-

municativas no português falado, observando os casos em que esse modo verbal é utilizado 

pelo falante de acordo com as regras da gramática normativa, por um lado, e, por outro lado, 

os casos em que o modo subjuntivo é prescrito, mas não ocorre. Em geral, nesse segundo ca-

so, o modo indicativo é usado em lugar do subjuntivo.  

 De maneira mais clara, focalizamos o estudo do modo subjuntivo em orações subor-

dinadas introduzidas pela conjunção que, nas situações em que o subjuntivo é prescrito, mas 

não ocorre, sendo substituído pelo indicativo. O modo verbal é considerado uma flexão verbal 

e o subjuntivo uma subcategoria da modalidade irrealis.  Ficam de fora, devido à abrangência 

relativamente pequena de uma dissertação de mestrado, os atos de fala não declarativos, as 

demais orações subordinadas e as orações principais.  

Conceitos como irrealis, modo e modalidade serão adequadamente inseridos e defini-

dos, mais adiante, no aparato teórico da Lingüística Funcional, abordagem teórica que utiliza-

remos para a realização da análise dos dados. 

É importante que fique claro que não é nosso propósito investigar as situações em que 

tanto o uso do modo subjuntivo quanto o do indicativo são corretos, ou seja, casos de alter-

nância previstos pela gramática normativa, como nos exemplos abaixo (cf. BECHARA, 2000, 

p. 283): 
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Quem diria que ele era capaz disso. 

Quem diria que ele fosse capaz disso. 

 

Nosso estudo tem por objetivo os casos de alternância não previstos pela gramática 

normativa, aqueles em que a expectativa de ocorrência do subjuntivo é quebrada, e no seu 

lugar ocorre o indicativo, como o exemplo seguinte, retirado do corpus: 

 

1. ...e eu agradeci a todo mundo sem vergonha de dizer que eu agradecia por eles existi-

rem ... agradeci porque Deus permitiu que eles vivessem e que eles trouxeram uma 

experiência boa pra mim ... depois disso a gente veio pra casa (D&G1, p. 35) 

 

Faz-se necessário também esclarecer que não é nosso objetivo emitir nenhum julga-

mento ou avaliação sobre os dados encontrados. Na realidade, a Lingüística Funcional tem 

como objetivo maior descrever e conhecer a língua em seu funcionamento, como deve fazer 

toda ciência em relação ao seu objeto de estudo.  

Logo, descreveremos os contextos de ocorrência do subjuntivo introduzido pela con-

junção que, as ocorrências do indicativo em substituição ao subjuntivo em contextos em que o 

subjuntivo é prescrito, e tentaremos explicar por que se dá essa variação, tendo como referen-

cial teórico os pressupostos da Lingüística Funcional. Com base em estudos realizados no 

francês do Canadá (POPLACK, 1992), mais especificamente o francês falado em Ottawa, 

capital do Canadá, na província de Otário, faremos também uma comparação entre o uso do 

subjuntivo no português falado no Brasil e no francês falado no Canadá, nestes mesmos con-

textos. O francês e o inglês são as duas línguas oficiais do Canadá e, por lei, documentos ofi-

ciais deve ser disponibilizados para a população nas duas línguas, assim como outros servi-

ços. O francês é a única língua oficial apenas na província do Quebec. Em Ontário, ela é ofi-

cial apenas em algumas áreas. Logo, o francês falada em Ottawa, objeto de estudo da pesquisa 

de Poplack (1992), é falado por cerca de 32% da população e o inglês por 50%. 

Esses estudos sobre o francês falado chamaram nossa atenção, pois Poplack verificou 

uma variação no uso do modo subjuntivo, identificando uma alternância com o modo indica-

tivo. A autora trabalha com a idéia de que o uso do modo subjuntivo em um dado contexto é 

condicionado, ou mesmo promovido, pela existência de certos fatores do meio, mas não é 

inteiramente determinado por eles. Como fatores do meio, que podem ser lingüísticos e /ou 

                                                 
1 A sigla D&G se refere ao banco de dados que utilizaremos nesta pesquisa e que será descrito na p. 13. 
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interacionais, a autora cita a proximidade de um núcleo lexical, ou seja, um verbo que supos-

tamente deve exigir o subjuntivo, o grau de asserção do falante, a presença de indicadores 

expressos lexicalmente como, por exemplo, os advérbios talvez, possivelmente, a simples 

concordância de tempo verbal entre o verbo da oração principal e o da subordinada e a pre-

sença da conjunção que.  O objetivo de Poplack é mostrar que indicativo (ou condicional, no 

francês) e subjuntivo estão em variação, e para isso é necessário demonstrar que eles não es-

tão associados a diferenças de significado. Durante muito tempo os gramáticos franceses con-

sideraram o condicional como um modo verbal, mas hoje ele é geralmente classificado pelos 

lingüistas como um tempo do modo indicativo (GREVISSE, 1993). 

Como professora de língua francesa, cremos ser importante o estudo desse fenômeno 

de uma forma comparada, apontando semelhanças e diferenças de comportamento entre as 

duas línguas. O português e o francês são línguas românicas, possuindo a mesma base grama-

tical e uma morfologia muito rica. Comparar fenômenos lingüísticos entre duas línguas de 

uma mesma família enriquece nosso conhecimento sobre a variação lingüística. Acreditamos 

que esse estudo comparado poderá contribuir para o ensino das línguas portuguesa e francesa, 

para a descrição do português falado na região nordeste, para uma maior compreensão das 

diferenças entre as modalidades oral e escrita do português brasileiro, para o ensino-

aprendizagem do francês como segunda língua para alunos falantes do português, como tam-

bém trazer mais informações para uma melhor compreensão do processo de variação lingüís-

tica. 

 

1.1  OBJETIVOS  

 

Este trabalho tem como objetivo geral:  

� Investigar a variação entre indicativo e subjuntivo em orações subordinadas 

substantivas na modalidade falada do português.  

Como objetivos específicos, destacamos: 

� Descrever os contextos de ocorrência do subjuntivo no português brasileiro fa-

lado, em orações subordinadas substantivas introduzidas pela conjunção que, 

considerando o tipo de verbo da oração principal;  

� Analisar a influência do tipo de verbo da oração principal no uso do indicativo 

em lugar do subjuntivo em contextos em que o subjuntivo é prescrito pela gra-

mática tradicional; 
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� Comparar os resultados dessa análise com os da pesquisa realizada sobre o 

francês falado no Canadá (POPLACK, 1992). 

 

De acordo com os objetivos acima mencionados, nosso propósito maior é contribuir 

com dados que ajudem a encontrar respostas para a seguinte questão: se os usuários do portu-

guês estão alternando o uso do modo subjuntivo com o indicativo, em situações não previstas 

pelas gramáticas, quais fatores determinariam a escolha do modo verbal, face ao evento nar-

rado? 

 

1.2  METODOLOGIA  

 

Para a investigação do português falado, utilizamos o Corpus Discurso & Gramática: 

a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), doravante 

D&G. Esse corpus é composto por depoimentos de 20 informantes, estudantes nascidos na 

cidade do Natal. Cada um deles produziu cinco tipos distintos de textos orais e, a partir destes, 

cinco textos escritos, para assim garantir a comparabilidade entre os canais falado e escrito, o 

que totaliza 200 registros. Os tipos de textos são: 1 - narrativa de experiência pessoal; 2 - nar-

rativa recontada; 3 - descrição de local; 4 - relato de procedimento; 5 - relato de opinião. Uti-

lizamos o corpus D&G em versão digital, mas ele também está disponível na versão impressa. 

Visando a verificar se os fenômenos investigados poderiam sofrer influência do grau 

de escolarização do falante, os elaboradores do corpus selecionaram falantes que estivessem 

cursando diferentes séries da escola regular, contemplando desde o momento da alfabetização 

até o término do ensino superior. Eles também optaram por trabalhar com informantes das 

séries terminais de cada segmento, isto é, quarta e oitava séries do ensino fundamental, tercei-

ra série do ensino médio e último período do ensino superior. Foram selecionados quatro in-

formantes para cada série. Controlaram também a variável sexo, distribuindo informantes 

femininos e masculinos em cada um dos graus de escolarização pesquisados.  

Em nossa pesquisa, utilizamos apenas os textos orais dos informantes do último perío-

do do ensino superior, da terceira série do ensino médio e da oitava série do ensino fundamen-

tal, 12 informantes ao todo, acima de 15 anos, perfazendo um total de 138.066 palavras. Op-

tamos por investigar textos de informantes dessas séries para que a comparação com os resul-

tados da pesquisa realizada com o francês seja o mais próximo possível, já que os informantes 

que compõem o corpus francês possuem mais de 15 anos. É necessário esclarecer que não 



 

 

13 

serão considerados nesta pesquisa os tipos de texto produzidos pelos informantes nem os fato-

res escolaridade, sexo e idade. Estes fatores foram mencionados apenas para descrever o ban-

co de dados utilizado.  

Para a realização do nosso trabalho, a primeira etapa foi a identificação das regras de 

uso do subjuntivo, segundo as gramáticas normativas do português, contemplando o levanta-

mento dos verbos que exigem o uso do modo subjuntivo nas orações subordinadas. 

Na etapa seguinte, baseada em dados obtidos do corpus D&G, buscamos investigar os 

contextos de ocorrência do subjuntivo na língua falada, levando em consideração o uso pre-

visto nas gramáticas normativas, e fazendo o levantamento das ocorrências do subjuntivo e do 

indicativo nesses contextos. Os dados coletados nessa etapa do trabalho totalizam um número 

pequeno de ocorrências. O número total de orações subordinadas substantivas introduzidas 

pela conjunção que com verbo no subjuntivo foi de 94 e com verbo no indicativo foi de 12. 

No entanto, acreditamos que os resultados obtidos apontam para conclusões significativas no 

que se refere à comparação com o francês.  

Em seguida, com base no referencial teórico funcionalista, analisamos os dados para 

verificar se a alternância no uso dos modos indicativo e subjuntivo implica possíveis diferen-

ças de sentido na atitude do falante, uma vez que o modo verbal expressa a atitude do falante 

em relação ao fato narrado, segundo as gramáticas normativas. Nessa etapa da pesquisa, os 

fatores considerados foram: o tipo de oração subordinada substantiva e o tipo de verbo da 

oração principal classificado quanto ao submodo. Esses fatores foram analisados de acordo 

com os princípios da gramaticalização e da marcação.  

Comparamos, a seguir, os dados obtidos sobre os usos do subjuntivo e do indicativo 

em contextos recomendados para o subjuntivo no português falado com dados do francês fa-

lado (POPLACK, 1992). Os fatores aqui considerados para a análise foram: a classe semânti-

ca e o tempo do verbo da oração principal e a morfologia e freqüência do verbo da oração 

subordinada. 

E, finalmente, elaboramos uma proposta para o ensino de português e francês, focali-

zando especialmente os usos do modo subjuntivo e do indicativo. 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: no capítulo 2, descrevemos os 

pressupostos teóricos e categorias analíticas da Lingüística Funcional, abordagem que serve 

de suporte para este trabalho. Indicamos também, de forma mais abreviada, os pressupostos 

teóricos da Sociolingüística, uma vez que um dos nossos objetivos é comparar os resultados 

dessa pesquisa com os do francês, que foram obtidos através de uma pesquisa baseada em 

uma abordagem social da linguagem.  
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No capítulo 3, detemo-nos mais nas categorias modo, modalidade e subjuntivo, apre-

sentando uma visão geral de gramáticos e de lingüistas sobre essas categorias gramaticais. 

Nas seções finais do capítulo, é feita uma exposição sobre o modo subjuntivo na língua portu-

guesa e na língua francesa.  

O capítulo 4, dedicado ao estado da arte, contém resumos de algumas pesquisas reali-

zadas com temas relacionados ao nosso. Apresentamos pesquisas com uma visão funcionalis-

ta (GALEMBECK, 1998), cognitivista (GONÇALVES, 2003), sociolingüista (ALVES 

NETA, 2006) e uma pesquisa que apresenta um levantamento de várias teorias a respeito do 

modo subjuntivo na língua francesa (VITKAUSKIENÉ; VERZINSKAJA, 2004).  

No capítulo 5 procedemos à análise dos dados. Na primeira seção, contemplamos os 

resultados encontrados no corpus D&G e efetuamos a análise segundo a abordagem funciona-

lista, tanto das ocorrências de emprego do subjuntivo de acordo com a prescrição da gramáti-

ca normativa, quanto daquelas em que se verificou a alternância entre indicativo e subjuntivo 

nos contextos em que o subjuntivo era esperado. Na segunda seção, descrevemos os resulta-

dos da pesquisa sobre o francês e, ao final do capítulo, realizamos a comparação entre nossos 

resultados e aqueles encontrados para o francês, na pesquisa de Poplack (1992). 

No capítulo 6, discorremos sobre o ensino de língua, tanto materna como estrangeira, e 

as implicações da lingüística nesse campo de atuação. Refletimos sobre as diferentes concep-

ções de língua e de gramática, como elas influenciam na prática docente e apresentamos pro-

postas para o ensino de língua, especificamente no que diz respeito ao emprego dos modos 

verbais.   No capítulo 7, apresentamos nossas considerações finais. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Neste capítulo passaremos à descrição dos pressupostos e categorias analíticas da a-

bordagem teórica em que nos apoiamos para a realização desta pesquisa. Este trabalho se in-

sere no quadro da Lingüística Funcional, especificamente na linha de estudos do Funciona-

lismo norte-americano que agrupa, entre outros nomes, Talmy Givón, Sandra Thompson, 

Wallace Chafe e Paul Hopper. No Brasil, podemos citar lingüistas como Sebastião Votre, 

Mário Martelotta e Maria Angélica Furtado da Cunha, entre outros. 

É importante relembrar que nosso trabalho tem como um dos seus objetivos comparar 

os resultados obtidos com os resultados de uma pesquisa realizada sobre o francês falado no 

Canadá (POPLACK, 1992).  Faz-se necessário, portanto, referirmo-nos também à abordagem 

teórica na qual se insere a pesquisa sobre o francês, a Sociolingüística Variacionista, o que 

faremos ao final deste capítulo.  

O Funcionalismo Lingüístico, conforme Lyons (1987, p. 207), é visto como um mo-

vimento particular dentro do Estruturalismo, que se caracteriza pela crença de que a estrutura 

fonológica, gramatical e semântica das línguas é determinada pelas funções que têm de exer-

cer nas sociedades em que operam. Os principais representantes desse movimento são os 

membros da Escola de Praga, originada do Círculo Lingüístico de Praga, fundado em 1926. 

Lyons explica ainda, que um dos interesses da Escola de Praga, no que diz respeito à 

estrutura gramatical das línguas, foi a perspectiva funcional da sentença, termo que enfatiza 

a motivação funcionalista de pesquisa (p. 209). 

A teoria funcionalista em geral vê a língua como um instrumento de interação social, 

um instrumento de comunicação que deve atender às necessidades dos seres humanos nas 

diversas situações de que participam no dia-a-dia. Sendo assim, parte-se do pressuposto de 

que o uso interativo da língua motiva a estrutura lingüística. Ou seja, a sintaxe é decorrente do 

uso, de fatores lingüísticos e extralingüísticos, logo, a estrutura é uma variável dependente. 

Para a Lingüística Funcional, os fenômenos que constituem seu objeto de estudo, os enuncia-

dos falados e escritos, precisam ser analisados em contextos sociais específicos, uma vez que 

resultam da interação comunicativa.  

O Funcionalismo procura explicar a forma da língua através do uso que fazemos dela. 

A idéia central é que a língua tem a forma que tem para satisfazer necessidades comunicativas 

e cognitivas. Ou seja, a gramática resulta das regularidades da língua, decorrentes de pressões 

cognitivas e, sobretudo, de pressões do uso, em qualquer nível de codificação, fonológico, 
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morfossintático ou discursivo. Desse modo, o discurso origina e modela a sintaxe, e, por con-

seguinte, a sintaxe de uma língua natural é dinâmica.  

Conforme esclarece Furtado da Cunha et al. (2003, p. 57):  

 

Um dos aspectos relacionados às línguas humanas que mais têm intrigado os lingüistas é a 
sua fluidez, ou seja, sua capacidade de assumir formas diferentes em indivíduos diferentes e 
em situações ou épocas diferentes. As línguas são sensíveis às nuanças culturais associadas 
ao estilo de vida dos humanos, apresentando, de um lado, variações de natureza individual, 
social, regional, sexual, entre outras, que convivem em um mesmo momento do tempo, e, de 
outro lado, mudanças que se manifestam com o passar do tempo. 

 

É nesse dinamismo da língua que nos baseamos para a realização deste trabalho, ob-

servando que as regras da gramática são modeladas pelo uso, e nesse contexto encontramos as 

variações nos usos dos modos verbais no português falado no Brasil.  

Resumindo, acreditamos que a abordagem funcionalista da linguagem está amplamen-

te qualificada para a realização de análises lingüísticas, especificamente no que se refere a 

esta dissertação de mestrado. Primeiramente, por que é uma abordagem que reconhece as dis-

tintas modalidades da língua, falada e escrita, compreendendo suas diferenças e contextos de 

uso. Nesta pesquisa, escolhemos trabalhar com a modalidade falada da língua, a qual, como já 

foi mencionado anteriormente, não é sequer reconhecida por certos estudiosos da linguagem. 

Em segundo lugar, a teoria funcionalista possui uma visão clara a respeito da variação 

lingüística, como afirmam Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 19): 

 

Na teoria funcionalista, a variação lingüística é interpretada como um estágio da trajetória de 
regularização gramatical das formas lingüísticas. Estudar a língua sob a perspectiva discur-
sivo-textual permite, assim, que a gramática seja flagrada em seu funcionamento, evidenci-
ando que ela é a própria língua em uso.  

 

 É notório que estudar e descrever o fenômeno da variação lingüística constitui um an-

seio para pesquisadores funcionalistas, o que não é verdade para muitos estudiosos de outras 

áreas, que consideram esse fenômeno um “erro” no uso da língua padrão. 

Finalmente, mas apenas no nosso discurso, pois, não se encerram aqui as possibilida-

des de investigação da Lingüística Funcional, esta abordagem veicula uma compreensão da 

linguagem como um fenômeno que apresenta regularidades e irregularidades que devem ser 

estudadas e descritas, não com um objetivo prescritivo, mas sim, de conhecer a língua, seu 

objeto de estudo. 

Givón (1998) afirma que a linguagem tem como propósitos representar e comunicar o 

conhecimento. Considerando a comunicação humana como um sistema, ela estaria dividida 
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em dois subsistemas: o da representação cognitiva, ligado à semântica, e o do código comuni-

cativo, ligado à pragmática. O subsistema de representação cognitiva inclui três níveis, que 

são o léxico conceitual, a informação proposicional e o discurso multi-proposicional. Para 

Givón, o léxico é relativamente estável no tempo, é socialmente compartilhado e bem codifi-

cado. A informação proposicional surge da combinação de palavras para conduzir à informa-

ção e, finalmente, no discurso multi-proposicional as proposições são combinadas em um 

discurso coerente, cuja coerência transcende, ou ultrapassa em informação, as orações que o 

compõem. Aqui podemos pensar na expressão da atitude do falante, implicada pelo uso do 

subjuntivo, como parte transcendente do discurso, que não é apenas expressa por uma catego-

ria típica para esse fim, como o modo verbal, por exemplo. Na verdade, o modo é apenas um 

recurso lingüístico utilizado para a expressão da modalidade. Veremos este tema com mais 

clareza na seção destinada à Modalidade.  

Em conformidade com Givón, para Chafe (1998), a linguagem tem o propósito de or-

ganizar e comunicar os pensamentos, e a organização deve ser mantida para que a compreen-

são e a comunicação se realizem. Segundo o autor, a linguagem é vista como uma sucessão de 

focos de consciência, cada um expresso em uma unidade de entonação, ou seja, um foco de 

consciência corresponde a uma porção de pensamento. Dentro de cada foco de consciência 

existem dois tipos de significados: as idéias, ou conteúdo do pensamento, e a infra-estrutura 

do pensamento, que dá apoio às idéias (código).  Para Chafe, o estudo aprofundado da fala 

pode revelar o funcionamento da mente humana, e, por conseguinte, pode expressar intenções 

e atitudes do falante. Com certeza não é nosso objetivo, nem seria possível em uma disserta-

ção de mestrado, estudar o funcionamento da mente humana, mas sim, as estruturas lingüísti-

cas, ou melhor, algumas delas, que expressam as atitudes e intenções dos usuários do portu-

guês.  

Essas concepções da função da língua e de como ela se organiza nos oferecem uma vi-

são mais fundamentada das variações que ocorrem naturalmente em decorrência do uso. As 

gramáticas normativas transmitem a idéia de que a língua é algo estável, e que as variações 

detectadas no uso são decorrentes ou do mau conhecimento do código ou de um paradigma 

regra-e-exceção. Não consideram que um grande número de fatores extralingüísticos entra em 

jogo quando o falante faz uso da linguagem. E, ainda, que o locutor cria novas maneiras para 

comunicar aquilo que deseja. Como fatores extralingüísticos podemos citar o tipo de relação 

entre falante e ouvinte, seus propósitos comunicativos, idade, sexo e grau de escolaridade dos 

interlocutores, entre outros.  
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Visto dessa forma, podemos compreender que o falante/escritor pode utilizar outras 

maneiras ou estratégias para expressar gramaticalmente sua atitude, que não a prescrita pela 

gramática tradicional.  

Feitos estes esclarecimentos a respeito da visão funcionalista sobre a linguagem, cabe 

agora explicar alguns dos pressupostos teóricos fundamentais dessa abordagem lingüística: 

gramaticalização e marcação.  

De acordo com Furtado da Cunha et al. (2003, p. 49-50), o processo de gramaticaliza-

ção é responsável pela evolução das línguas, pois a gramática encontra-se em um contínuo 

fazer-se:  

 

[...] a gramaticalização e a discursivização são fenômenos associados aos processos de regu-
larização do uso da língua. Ou seja, relacionam-se à variação e à mudança lingüísticas. Esses 
processos manifestam o aspecto não-estático da gramática, demonstrando que as línguas es-
tão em constante mudança em conseqüência da incessante criação de novas expressões e de 
novos arranjos na ordenação vocabular. 

 

Ainda segundo esses autores, quando algum fenômeno discursivo, em decorrência da 

freqüência de uso, passa a ocorrer de forma previsível e estável, sai do discurso para entrar na 

gramática. O termo discurso aqui é utilizado para referir-se às estratégias criativas utilizadas 

pelo falante para organizar funcionalmente seu texto para um determinado ouvinte em uma 

determinada situação comunicativa (p. 50).  

A esse respeito, Silva (2000, p. 61) comenta que o percurso da gramaticalização é uni-

direcional e se dá no sentido do léxico para a gramática, ou de um estágio menos gramatical 

(forma dependente) para um mais gramatical (morfema cliticizado ou afixado), como pode ser 

verificado através de suas palavras: 

 

[...] a gramaticalização obedece a uma trajetória unidirecional de mudança lingüística. Se-
manticamente, esse processo se manifesta na passagem da concretude para a abstraticidade. 
Isto é, os conceitos gramaticais, que são mais abstratos, emergem de noções da experiência 
humana com o mundo concreto (p. 58). 

 

O conceito de gramaticalização pode ser representado esquematicamente como vemos 

no modelo a seguir proposto por Givón (apud Silva, 2000, p. 61):  

 

Discurso > Sintaxe > Morfologia > Morfofonologia > Zero. 
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 Silva afirma que, com o tempo, uma construção gramaticalizada pode sofrer ta-

manho desgaste formal e funcional que tenderá ao desaparecimento, dando início a um novo 

ciclo. (p. 62) 

Furtado da Cunha et al. (2003, p. 51) chamam a atenção para dois sentidos relaciona-

dos do termo gramaticalização.   

 

[...] a gramaticalização stricto sensu ocupa-se da mudança que atinge as formas que migram 
do léxico para a gramática; a gramaticalização lato sensu busca explicar as mudanças que se 
dão no interior da própria gramática, compreendendo aí os processos sintáticos e/ou discur-
sivos de fixação da ordem vocabular.  

 

Para tornar mais claro esse processo, os autores explicam a trajetória dos elementos do 

léxico para a gramática como, por exemplo, a transformação de um verbo pleno em verbo 

auxiliar, e a trajetória de categorias menos gramaticais, invariáveis, para categorias mais gra-

maticais, flexionais, como a passagem do advérbio menos para menas.  

No caso da alternância do uso do indicativo em lugar do subjuntivo, este trabalho tem 

como um de seus objetivos identificar e descrever indícios de que esse processo de gramatica-

lização esteja ocorrendo no português brasileiro, no que diz respeito ao uso do indicativo em 

contextos em que a gramática normativa prevê o uso do subjuntivo, mais especificamente nas 

orações subordinadas substantivas introduzidas pela conjunção que. Esse processo seria, con-

forme Furtado da Cunha et al. (2003), um processo de gramaticalização lato senso, pois trata 

de mudanças que estariam ocorrendo no interior da gramática. Nesse processo, o modo indi-

cativo, quando empregado em lugar do subjuntivo em orações subordinadas substantivas in-

troduzidas pela conjunção que, passaria a uma situação mais gramatical. Esclarecendo, o indi-

cativo, modo típico das orações independentes (BECHARA, 2000, p. 275; CEGALLA, 1987, 

p. 483), passaria a constituir uma estrutura marcada pela subordinação, em que a freqüência 

de emprego do modo subjuntivo é maior (CEGALLA, 1987, p. 487). 

O princípio da marcação estabelece três critérios para a distinção entre estruturas mar-

cadas e não-marcadas: a complexidade estrutural, a distribuição de freqüência e a complexi-

dade cognitiva. 

Segundo o critério da complexidade estrutural, a estrutura marcada tende a ser mais 

complexa que a não-marcada correspondente. O critério da distribuição de freqüência prevê a 

tendência que a estrutura marcada tem de ser menos freqüente que a estrutura não-marcada 

correspondente. O critério da complexidade cognitiva estabelece a tendência de a estrutura 

marcada ser cognitivamente mais complexa que a não-marcada correspondente. 
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Podemos apresentar como exemplo de uma estrutura marcada uma oração negativa. 

As orações negativas são estruturalmente mais complexas porque apresentam pelo menos um 

morfema a mais que as afirmativas; são mais complexas em termos cognitivos pois pressu-

põem a afirmativa correspondente, e menos esperadas, por isso são menos freqüentes nos tex-

tos que as afirmativas, que são as não-marcadas. 

Com relação à marcação, o modo subjuntivo é considerado como marcado, em oposi-

ção ao indicativo, não-marcado. O subjuntivo é empregado com menos freqüência no discurso 

do que o indicativo; é mais complexo em termos cognitivos, pois exprime uma idéia irrealis, 

ou seja, mais abstrata ou hipotética; apresenta uma estrutura mais complexa, pois, em sua 

maioria, ocorre em contextos de subordinação.   

Neste trabalho, os conceitos de modalidade e modo, e conseqüentemente subjuntivo, 

são empregados conforme a abordagem teórica por nós adotada, o Funcionalismo Lingüístico. 

Ou seja, estas categorias verbais são compreendidas sob a ótica dos princípios da gramaticali-

zação e da marcação.  

Como foi dito no início deste capítulo, passaremos agora à explanação a respeito da 

abordagem teórica na qual se insere a pesquisa de Poplack (1992), sobre a variação no uso do 

subjuntivo no francês do Canadá, a Sociolingüística Variacionista. 

Segundo Lyons (1987, p. 245), a definição mais ampla de sociolingüística é o “estudo 

da linguagem em relação à sociedade”, e esclarece que “os sociolingüistas [...] tendem a se 

concentrar muito na variação lingüística” (p. 246).  

Bechara (2000, p. 56) é mais direto definindo a sociolingüística como “o estudo da va-

riedade e variação da linguagem em relação com a estrutura social das comunidades”.  

“A Sociolingüística tem por objeto de estudo os padrões de comportamento lingüístico 

observáveis dentro de uma comunidade de fala e os formaliza analiticamente através de um 

sistema heterogêneo, constituído por unidades  e regras variáveis”, conforme Lucchesi (2007). 

Assim, o sistema lingüístico, que serve a uma comunidade heterogênea e plural, deve também 

ser heterogêneo e plural. O autor usa as palavras de Labov para explicar que  

 

Comunidade de fala para esse modelo teórico-metodológico não é entendida como um grupo 
de pessoas que falam exatamente igual, mas que compartilham traços lingüísticos que dis-
tinguem seu grupo de outros; comunicam relativamente mais entre si do que com os outros 
e, principalmente compartilham normas e atitudes diante do uso da linguagem.  

 

Percebe-se, a partir dessa afirmação que, para os sociolingüistas, sempre existirão 

formas lingüísticas em variação dentro de uma comunidade, já que a fala de seus membros 
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não é exatamente igual. Tarallo (2001, p. 11) afirma que as variantes de uma comunidade de 

fala encontram-se sempre em relação de concorrência: padrão vs. não-padrão, conservadora 

vs. inovadora, de prestígio vs. estigmatizada. Fica claro, então, porque a sociolingüística é 

também denominada de Sociolingüística Variacionista. 

Segundo essa abordagem, a presença constante de formas lingüísticas em variação 

dentro de uma comunidade não significa que existe um caos lingüístico, pelo contrário, essa 

teoria estabelece uma organização apesar da heterogeneidade da fala.   

Segundo Tarallo, as variantes lingüísticas representam maneiras distintas de se dizer a 

mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de 

variantes dá-se o nome de variável lingüística (p. 8). Essas variáveis subdividem-se em variá-

veis lingüísticas dependentes e independentes. A variável dependente é o fenômeno que se 

objetiva estudar; por exemplo, a aplicação da regra de concordância nominal. As variantes 

seriam então as formas que estão em competição: a presença ou a ausência da regra de con-

cordância nominal. O uso de uma ou outra variante é influenciado por fatores lingüísticos 

(estruturais) ou sociais (extralingüísticos). Tais fatores constituem as variáveis explanatórias 

ou independentes. 

Os fatores extralingüísticos ou sociais desempenham um papel de extrema importância 

no âmbito da Sociolingüística Variacionista, pois são responsáveis por influenciar o uso de 

uma ou outra variante lingüística. Em vista disso, é indispensável para essa abordagem consi-

derar a língua em seu contexto sócio-cultural.  

O estudo sócio-lingüístico busca apresentar resultados estatisticamente fundamenta-

dos, calculando a influência de cada fator.  

Nesta seção, apresentamos os pressupostos teóricos da Lingüística Funcional e da So-

ciolingüística, que servem de fundamentação para este estudo. Na próxima seção, nos detere-

mos nas categorias modo, modalidade e subjuntivo, buscando identificá-las de acordo com a 

visão de gramáticos e lingüistas, como também à luz dos pressupostos teóricos expostos neste 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 



3 MODO E MODALIDADE 
 

A noção de modo verbal tem sido bem mais estudada e ensinada do que a de modali-

dade. De uma maneira geral, as gramáticas pedagógicas apresentam o modo verbal, mas não 

fazem referência à modalidade, conforme constata Travaglia (2004). Em nosso trabalho, va-

mos distinguir esses dois conceitos, apoiando-nos na visão de alguns autores a esse respeito. 

Cremos ser importante fazer essa distinção visto que ela recobre diferentes aspectos da ex-

pressão da atitude do falante com relação ao que enuncia. 

Segundo o Dicionário de linguagem e lingüística (TRASK, 2004), modo (mood, em 

inglês) é a categoria verbal que expressa o grau ou tipo de realidade que se atribui a um enun-

ciado, e modalidade (modality, em inglês) é a categoria verbal associada à expressão da obri-

gação, permissão, proibição, necessidade, possibilidade e capacidade. Para o autor, passa-se 

imperceptivelmente do modo para a modalidade, sendo quase impossível traçar uma demar-

cação muito definida entre as duas noções. Contudo, continua ele, os lingüistas atualmente 

preferem utilizar a denominação ‘modalidade’ para os seis tipos de expressões citados acima.  

Observemos que as duas definições são essencialmente semânticas, ou seja, fazem referência 

apenas ao significado que cada categoria verbal representa. 

Para Travaglia (2004), modo é uma forma verbal (indicativo, subjuntivo e imperativo), 

e modalidade é uma categoria verbal (certeza, possibilidade, ordem, prescrição, obrigação, 

proibição, necessidade, volição). Na definição de Travaglia, percebemos um traço morfológi-

co associado ao modo distinguindo as duas noções, ou seja, a flexão verbal; por isso ele clas-

sifica o modo como forma verbal em contraste com a modalidade, uma categoria verbal.  

Travaglia (2004, p. 167) enumera os recursos lingüísticos usados para expressar a mo-

dalidade: 1) as formas verbais dos modos do verbo (indicativo, subjuntivo, imperativo); 2) 

advérbios (talvez, felizmente, infelizmente, lamentavelmente, necessariamente, certamente, 

possivelmente, provavelmente etc.); 3) orações principais (é necessário / possível / provável, 

obrigatório, quero, ordeno, obrigo, proíbo, acho, parece etc.); 4) verbos auxiliares (poder, 

dever, ter que / de, haver de, precisar etc.) etc. 

Bybee (1985) afirma que, para o estudo do modo verbal, é necessária a compreensão 

do que é modalidade, pois modo e modalidade são dois termos que designam uma vasta vari-

edade de funções lingüísticas. Para ela, modo é a marca morfológica do verbo que assinala 

como o falante escolhe adequar a proposição ao contexto discursivo. Assevera ainda que mui-

tos dos significados associados à ‘modalidade’ não ocorrem comumente como afixos flexio-



 

 

23 

nais nos verbos. Ela faz a distinção entre funções modais marcadas por flexão verbal e aque-

las não-marcadas. Observamos também que, na definição de Bybee, o aspecto morfológico, e 

não apenas o semântico, diferencia as duas categorias verbais. 

A autora conclui dizendo que dados translingüísticos sugerem os seguintes usos para 

os termos modalidade e modo: modalidade designa um domínio conceitual que pode ser codi-

ficado por vários tipos de expressões lingüísticas, não apenas através de verbos; modo designa 

a expressão flexional de uma subdivisão do domínio conceitual da modalidade.   

Givón (2001) apresenta uma visão funcionalista da modalidade. Para ele, tempo, as-

pecto e modalidade formam a organização funcional de um dos mais complexos subsistemas 

da gramática, o qual, como um sistema morfológico, é mais facilmente gramaticalizado em 

um verbo. Para o autor, essa organização funcional ilustra o status paradoxal de grande parte 

da gramática, ou seja, embora a própria morfologia seja parte da estrutura da oração, seu es-

copo não é a semântica proposicional do evento pontual, mas sim a pragmática da oração em 

relação a seu contexto discursivo.  

O autor define modalidade como a codificação da atitude do falante em relação à pro-

posição: epistêmica (verdade, probabilidade, certeza, crença, evidência), e deôntica ou avalia-

tiva (utilidade, preferência, intento, habilidade, obrigação, manipulação). 

Assim como Bybee (1985) mostrou que há modalidades flexionais e não-flexionais, 

Givón (2001) apresenta uma distribuição da modalidade na gramática, e deixa claro que exis-

tem poucas línguas em que as marcas de todas as modalidades são uniformes. Mas, diferen-

temente da natureza freqüentemente imprevisível da morfologia na formação das modalida-

des, a distribuição das quatro modalidades mais importantes (pressuposição, asserção realis, 

asserção irrealis e asserção negativa, que serão explicadas a seguir) através de categorias gra-

maticais é altamente previsível e universal. São elas: 1. Modalidade inerente dos verbos lexi-

cais; 2. Tempo e aspecto verbal; 3. Advérbios modais; 4. Tipos de orações (principais, afirma-

tivas, declarativas; subordinadas substantivas; relativas; adverbiais; atos de fala não declarati-

vos). 

Outros dois conceitos importantes para o estudo de modo e modalidade são realis e ir-

realis. Givón (2001) parte da tradição lógica originada em Aristóteles, cuja preocupação eram 

os aspectos epistêmicos da modalidade (a verdade da proposição), e apresenta uma redefini-

ção comunicativa equivalente, esclarecendo que a tradição lógica trata as propriedades da 

proposição separadas do seu contexto comunicativo.  

A tradição lógica concebe quatro modalidades epistêmicas: verdade necessária, verda-

de factual, verdade possível e não-verdade. Essas quatro modalidades recebem uma interpre-
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tação comunicativo-pragmática em termos do estado epistêmico (verdade, certeza, probabili-

dade, crença, evidência) e dos objetivos comunicativos dos dois participantes no ato comuni-

cativo – falante e ouvinte. Elas são apresentadas no quadro abaixo, reproduzido de Givón 

(2001, p. 301). 

 

       Modalidades epistêmicas 

Tradição lógica  Definição comunicativa equivalente 

a.Verdade necessária Pressuposição 

b.Verdade factual Asserção realis 

c.Verdade possível Asserção irrealis 

d.Não-verdade Asserção negativa 

        Quadro 1: Interpretação comunicativo-pragmática das modalidades na tradição lógica 

 

Em a, a proposição é admitida como verdadeira para os participantes, sem questiona-

mentos. Em b, a proposição é fortemente tida como verdadeira, mas um questionamento pelo 

ouvinte é apropriado. Em c, a proposição é fracamente considerada como possível, provável 

ou incerta (sub-modo epistêmico), ou necessária, desejada ou indesejada (sub-modo deônti-

co). Uma interpelação pelo ouvinte é esperada. E finalmente em d, a proposição é fortemente 

tida como falsa, normalmente contra as crenças do ouvinte. Com essa redefinição proposta 

por Givón temos as quatro modalidades mais importantes, segundo o autor: pressuposição, 

asserção realis, asserção irrealis e asserção negativa. 

Um aspecto questionável da definição oriunda da tradição lógica é que o contraste en-

tre realis e irrealis é considerado como um contraste entre um evento real e um irreal, respec-

tivamente. A partir da releitura de Givón da tradição lógica, o contraste entre as modalidades 

passa a incluir dois aspectos importantes: cognitivo – de questões de verdade lógica para 

questões de certeza subjetiva e comunicativo – de uma semântica orientada pelo falante para 

uma pragmática interativa, envolvendo negociação social entre falante e ouvinte. 

Givón estabelece uma relação de inclusão entre o modo subjuntivo e a modalidade ir-

realis, sendo o subjuntivo uma subcategoria do irrealis. Significa dizer que em todos os con-

textos gramaticais que estão no âmbito da modalidade irrealis pode-se encontrar o modo sub-

juntivo. 

Neste trabalho, trataremos o subjuntivo como uma forma verbal, o modo, que repre-

senta um dos recursos para a expressão da modalidade irrealis. 
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3.1  O MODO VERBAL 

 

Para melhor compreendermos a categoria modo, vamos inicialmente rever alguns as-

pectos da categoria verbo. 

O verbo tem sido definido pelos gramáticos como a palavra que exprime ação, estado, 

fato ou fenômeno (CEGALLA, 1987). A categoria lexical verbo se encontra descrita na seção 

dedicada à morfologia e possui uma definição semântica, mas não está em foco a noção de 

contexto de uso, o que é esperado, pois os gramáticos não fazem observações a respeito do 

uso contextualizado da língua. 

Uma outra característica do verbo no português é que ele é a palavra que apresenta o 

maior número de flexões, como as flexões de número, pessoa, tempo, modo e voz. Bechara 

(2000) completa que, no verbo português, há categorias que sempre estão ligadas: não se se-

para a “pessoa” do “número” nem o “tempo” do “modo”. O autor apresenta um sistema geral 

das categorias verbais elaborado pelo lingüista Roman Jakobson, que relaciona os atos de fala 

com as funções verbais. Segundo esse sistema, as categorias verbais podem estar determina-

das lingüisticamente ou ser determinadas pelo discurso. Abaixo, apresentamos o quadro sinó-

tico das categorias gerais do sistema verbal (BECHARA, 2000, p. 211), em que DL indica 

categorias verbais determinadas linguisticamente e DD categorias verbais determinadas pelo 

discurso. 

 

Que afetam 

os participantes 

Que não afetam 

os participantes 

Categorias verbais 

Caracte- 

rizadora 

Determinante 

de relação 

Caracte- 

rizadora 

Determinante 

de relação 

DL Qualificadora 

Quantificadora 

GÊNERO 

NÚMERO 

 

 

VOZ 

ESTADO 

ASPECTO 

 

 

TAXIS 

DD  PESSOA  

 

MODO 

TEMPO  

 

EVIDÊNCIA 

    Quadro 2: Sinótico das categorias gerais do sistema verbal 

 

Observamos que, segundo o sistema de Jakobson, o modo verbal é determinado pelo 

discurso, afeta os participantes da relação e é determinante dessa relação. Para Bechara, a ca-

tegoria modo afeta os participantes, pois “assinala a posição do falante com respeito à relação 
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entre a ação verbal e seu agente ou fim, isto é, o que o falante pensa dessa relação” (p. 213). 

Categorias que afetam os participantes referem-se aos participantes do ato comunicativo, e 

categorias que não afetam os participantes referem-se, por exemplo, à relação temporal do 

acontecimento, ou assinalam se a ação é conclusa ou inconclusa, ou seja, referem-se a outros 

aspectos do ato comunicativo que não os falantes.  

Modo é geralmente definido como uma categoria gramatical dos verbos que indica o 

grau de realidade de uma proposição. Representa a atitude do falante em relação ao fato ex-

presso pelo verbo.  

As gramáticas pedagógicas definem o modo de maneira bastante semelhante. Para Fa-

raco e Moura (1988), modo é a propriedade que o verbo tem de indicar a atitude do falante em 

relação ao fato que comunica. Segundo Cegalla (1987), o modo indica as diferentes maneiras 

de um fato se realizar.  Mesquita e Martos (1996) afirmam que o modo indica a maneira e a 

circunstância em que o fato é narrado. Bechara (2000) define o modo verbal conforme a posi-

ção do falante em face da relação entre a ação verbal e seu agente.  

As definições de modo verbal dadas acima são de autores reconhecidos como gramáti-

cos tradicionais. Sabemos que as regras da gramática normativa foram estabelecidas a partir 

da linguagem escrita, mas as definições apresentadas possuem um forte aspecto pragmático, 

enfatizando a atitude ou posição do falante, as circunstâncias da situação comunicativa e as 

diferentes maneiras de o falante transmitir a realização de um fato. Não são apresentadas defi-

nições sintático-semânticas, o que evidencia o caráter pragmático dessa categoria verbal. 

Originalmente, a categoria flexional modo distinguia, no grego e no latim, o indicativo 

e o subjuntivo. Devido à quantidade de suas formas, o indicativo está apto para atualizar um 

processo. É utilizado para situar algo no tempo, passado, presente ou futuro. Já o subjuntivo, 

com um número de formas bem mais restrito, é usado, em um enunciado, quando levar em 

consideração a interpretação de um fato é mais importante que sua atualização (WAGNER; 

PINCHON, 1962).  

Para o português, em geral as gramáticas normativas apresentam três modos: o modo 

indicativo, que expressa um fato considerado real, certo, pelo falante; o modo imperativo, 

usado pelo falante para expressar ordem, convite, pedido, súplica, e o modo subjuntivo, que 

expressa um fato considerado pelo falante como hipotético, duvidoso ou incerto. Bechara 

(2000, p. 222) inclui ainda o modo condicional, para fatos dependentes de certas condições 

(cantaria), e o optativo em relação à ação como desejada pelo agente (E viva eu cá na terra 

sempre triste). 
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Segundo as gramáticas normativas do português, o uso do modo subjuntivo nas ora-

ções subordinadas é determinado pelo verbo da oração principal, ou seja, há uma classe de 

verbos que determinam o uso do subjuntivo nas orações dependentes. André (1994) acrescen-

ta que, normalmente, o subjuntivo expressa um fato dependente de outro fato, sendo por isso 

característico de orações subordinadas. Vejamos alguns exemplos de verbos que indicam: 

 

 Ordem, pedido, desejo: 

Quero / que voltes. (presente do subjuntivo) 

Dúvida: 

Duvidaram / de que precisassem de apoio. (pretérito imperfeito do subjuntivo)  

(FARACO; MOURA, 1988, p. 240) 

 

De acordo com essas explicações, a escolha do modo verbal na oração subordinada se-

ria totalmente automática, determinada pelo léxico, ou seja, sintático-semântica, contrariando 

as definições estritamente pragmáticas apresentadas anteriormente. 

Nos casos em que há a possibilidade de alternância entre o uso dos modos indicativo e 

subjuntivo, segundo as gramáticas normativas, essa alternância é decorrente do fato de que 

existe uma diferença de significado na informação que o falante deseja expressar. Ou seja, 

seria uma escolha semanticamente determinada, conforme os exemplos abaixo (BECHARA, 

2000, p. 282): 

 

O cidadão que ama sua pátria engrandece-a. (realidade) 

O cidadão que ame sua pátria engrandece-a. (conjectura) 

 

No primeiro exemplo, o uso do indicativo expressa a certeza de que o amor à pátria 

implica engrandecê-la, enquanto no segundo, o emprego do subjuntivo confere à sentença um 

caráter hipotético.  

Contudo, há situações em que o subjuntivo não indica uma hipótese, e sim certeza: 

 

Estou feliz que ele tenha vindo. (pretérito perfeito do subjuntivo) 

 

E outras em que o indicativo não expressa uma realidade, mas uma incerteza: 

 

Eu creio que ele virá. (futuro do presente do indicativo) 
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Para Bybee (1985), o modo subjuntivo é uma marca de certos tipos de subordinação, 

sendo difícil definir o seu significado em uma dada língua. De uma forma ampla, pode-se 

afirmar que ele possui um sentido bastante geral de não-asserção e que retira do contexto sig-

nificados mais específicos. 

Essa indeterminação entre a escolha do modo indicativo ou subjuntivo e o significado 

de cada um deles no uso sócio-interativo da língua motivou nosso interesse em realizar este 

trabalho, pois a gramática normativa não descreve ou explica, na maioria das vezes, a com-

plexidade da língua falada. 

 

3.1.1 O modo subjuntivo no português 

 

 As gramáticas pedagógicas pesquisadas, em sua maioria, fornecem uma definição 

pragmática do modo subjuntivo e alguns exemplos, segundo a definição apresentada, como 

em Mesquita e Martos (1996, p. 152): 

 

Modo subjuntivo – a pessoa que fala exprime um fato de modo duvidoso e incerto:  

 

Se você fechasse a porta, o frio diminuiria. (pretérito imperfeito do subjuntivo) 

Quando sua bagagem chegar ao apartamento, uma camareira estará a postos para aju-

dá-lo a desfazer as malas. (Informe publicitário). (futuro do subjuntivo) 

 

Cegalla (1987) acrescenta uma distribuição sintática da ocorrência do subjuntivo: em 

orações principais e em orações coordenadas, mas salienta que a maior freqüência é em ora-

ções subordinadas.  

Segundo as gramáticas normativas, o uso do subjuntivo nas orações subordinadas é 

determinado pelo verbo da oração principal, ou seja, há uma classe semântica de verbos que 

determinam o uso do subjuntivo nas orações dependentes. Por exemplo, verbos que indicam 

ordem, pedido, desejo, dúvida. Contudo, há outros elementos que concorrem para a ocorrên-

cia do subjuntivo, como pode ser visto pelo exemplo fornecido por Bechara (2000, p. 280) 

com o advérbio talvez, em oração independente:  

 

Talvez a estas horas desejem dizer-te peccavi! Talvez chorem com lágrimas de sangue. 

(presente do subjuntivo) 
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Em seguida, o próprio autor observa que há situações em que o modo indicativo ocorre com 

talvez: 

 

Magistrado ou guerreiro de justo ou generoso se gaba: - e as turbas talvez o aplaudem e 

celebram seu nome. (presente do indicativo) 

 

Para Bechara, o indicativo, aqui, demonstra que aquilo de que se duvida pode vir a 

realizar-se. Há uma idéia maior de certeza. Para as orações subordinadas com subjuntivo, ele 

apresenta uma lista de ocorrências classificadas de acordo com o tipo de oração (substantiva, 

adjetiva, adverbial), o que caracteriza um enfoque sintático-semântico, e o valor expresso pelo 

verbo da oração principal (receio, desejo, fim, conseqüência, etc.), enfoque semântico-

pragmático. 

Bechara aponta um caso particular em que o uso do subjuntivo ou do indicativo é fa-

cultativo:  

 

Quem diria que ele era capaz disso. (pretérito imperfeito do indicativo) 

Quem diria que ele fosse capaz disso. (pretérito imperfeito do subjuntivo) 

 

Aponta também um exemplo em que o escritor A. Herculano vacilou, nas palavras do 

próprio Bechara, entre o emprego de fosse (ed. de 1876) e era (ed. de 1864) (p. 283):  

 

Como um olhar de simpatia e compaixão, misturada do que quer que era de admiração e 

de terror involuntário.2 

 

O autor não fornece o exemplo com fosse, provavelmente por ser a forma prescrita pe-

la gramática normativa, mas decidimos acrescentar para que fique clara a alternância: 

 

Como um olhar de simpatia e compaixão, misturada do que quer que fosse de admiração 

e de terror involuntário. 

                                                 
2 Eurico. Lisboa, 1876. 



 

 

30 

A explicação fornecida por Bechara para estes casos que, segundo ele, ferem os prin-

cípios expostos, é de que são questões que fogem ao âmbito da gramática e são preocupação 

da estilística, já que demonstram a busca do falante ou escritor por novos meios de expressão. 

Abaixo elaboramos um quadro3 que descreve os empregos do modo subjuntivo no por-

tuguês segundo a prescrição normativa. Nesse quadro, observamos que a descrição das ora-

ções que apresentam o modo subjuntivo no português é essencialmente léxico-semântica. Ba-

seia-se no significado dos verbos das orações principais que exigem um verbo no subjuntivo 

nas subordinadas, ou nos significados dos próprios verbos das orações subordinadas. 

 

Orações subordinadas com verbos na principal com valor de 

Ordem, pedido, desejo. Quero que / respondas à minha pergunta 

Dúvida Duvidaram / de que chegássemos a tempo. 

Hipótese, suposição, possibi-

lidade. 

Suponho / que elas digam a verdade 

Avaliação É suficiente / que entregues o resumo do trabalho. 

Causa Tudo aquilo faz / com que eu a admire ainda mais. 

Orações subordinadas com valor de 

Causa Mostrei-lhes as provas, não porque me obrigassem, mas porque 

quis. 

Concessão Nunca mais falarei com ele, mesmo que me implore. 

Finalidade Uma certa inflação é necessária para que a economia possa ser 

ajustada. 

Tempo Esperem aqui até que ele telefone. 

Condição Só viajaríamos se pudéssemos. 

Comparação Procedem como se o mundo fosse acabar. 

Orações independentes 

Valor de desejo Vivamos cada minuto como se fosse o último 

Introduzidas por talvez Talvez ganhem o concurso. 

Valor de ordem ou proibição Que se manifestem os descontentes.  

      Quadro 3: Usos do modo subjuntivo no português 

 

Com o fim de discutir essa classificação léxico-semântica dos usos do modo subjunti-

vo no português, Galembeck (1998) apresenta uma classificação genérica das orações subor-

dinadas, como propostas pelas gramáticas do português, subdivididas em: adverbiais (causais, 

condicionais, finais, conformativas, temporais, consecutivas, proporcionais, comparativas); 

                                                 
3 Quadro baseado nos dados de Faraco e Moura (1988). 
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adjetivas explicativas (eventualidade ou possibilidade, finalidade e conseqüência); substanti-

vas (ordem, proibição, possibilidade, irrealidade). O próprio autor questiona quais são os cri-

térios para o emprego do subjuntivo, se semânticos ou se discursivos, já que a classificação 

das orações com subjuntivo vigente nas gramáticas mistura critérios sintático-funcionais (ora-

ções independentes, coordenadas, subordinadas, adverbiais, substantivas, adjetivas) e semân-

ticos (orações adversativas, conclusivas, causais, condicionais etc.).  

A pesquisa de Pontes (1972), nos moldes da Lingüística Estrutural, tem por objetivo 

descrever, dentro dos princípios da moderna Lingüística Descritiva, o sistema flexional do 

verbo no português. A autora afirma que a oposição entre indicativo e subjuntivo não é muito 

nítida nem rígida. Explica que as ocorrências dos modos verbais são parcialmente comple-

mentares, isto é, as formas com subjuntivo ocorrem quase exclusivamente em orações subor-

dinadas, simultâneas a certas expressões, em que não ocorre o indicativo. Por essa razão, se-

gundo ela, alguns analistas preferiram considerar o aspecto sintático como primordial, en-

quanto outros consideram os dois aspectos, subordinação e irrealidade, afirmando que o modo 

subjuntivo (ou conjuntivo) é próprio das orações principais optativas e das subordinadas em 

que se considera o fato incerto e duvidoso. 

Em seguida, Pontes apresenta exemplos de oposição modal entre realidade e irrealida-

de (realis e irrealis) em orações independentes e dependentes, e também de situações em que 

só ocorre o subjuntivo. A autora conclui que existe a oposição modal em português, embora 

haja muitos casos de distribuição complementar, salientando que a significação geral do sub-

juntivo é irreal e a do indicativo, não. 

Nos exemplos seguintes, citados por Pontes (1972, p. 71), S corresponde a subjuntivo 

e I a indicativo. 

 

Situações contrastivas: 

• Orações independentes: 

S – Nenhum cientista me ouça! 

I – Ninguém me liga! 

• Orações dependentes: 

S – Aqui em Brasília tem edifício particular, que a pessoa possa alugar? 

I – Eles lá já não ligam moça que usa ...pintura. 
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Situações não contrastivas (em que só ocorre o subjuntivo): 

• Orações independentes (iniciadas por expressão de desejo ou dúvida) 

Quem dera que eu pudesse ir também! 

...sem eu saber, talvez saísse melhor. 

• Orações dependentes, com expressões de desejo, de incerteza, de condição ou 

hipótese, negativas, impessoais ou indefinidas e com sentido de futuro: 

 

Ela estava doida que acontecesse. 

Pode ser que a Universidade não feche. 

Nem que a gente fosse às 7 horas, ficasse lá até mais tarde e viesse mais cedo. 

Não acredito que ele venha assim. 

Era difícil conseguir quem fosse, quem quisesse participar. 

Amanhã (...) eu tenho quem me dê. 

 

Vimos que a gramática normativa, como também lingüistas como Pontes e Galem-

beck, reconhece a existência de casos em que o uso do modo subjuntivo ou do indicativo é 

facultativo, e também de casos em que o falante foge à regra, “erra”, mas não tem uma expli-

cação para esse fato. Como o próprio Bechara (2000) afirma, o usuário da língua busca novos 

meios de expressão, novas maneiras de comunicar algo. O locutor procura novas formas para 

expressar sua atitude diante do que diz.   

 

3.1.2 O modo subjuntivo no francês 

 

No francês, de acordo com Poisson-Quiton et al (2002, p. 108), distinguem-se dois ti-

pos de modo: os modos pessoais, que possuem sujeitos pessoais e se conjugam (indicativo, 

subjuntivo e imperativo), e os modos impessoais, que não possuem sujeitos pessoais e são 

invariáveis (infinitivo, particípio e gerúndio). O condicional, geralmente considerado como 

um tempo do indicativo, é tradicionalmente reconhecido como um modo, pois freqüentemente 

exprime o irreal, o imaginário, em concorrência com o subjuntivo (POISSON-QUINTON et 

al, 2002, p. 154). 
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O modo indica como a pessoa que fala considera o processo. Ele permite expressar a 

atitude de quem fala em relação ao que diz, ou ainda expressar o estado de espírito, a tomada 

de posição do locutor em relação ao que ele enuncia.  

Segundo esses autores, quando utilizamos o subjuntivo, interpretamos ou apreciamos a 

realidade. É, portanto, o modo da subjetividade, pois o locutor oferece aos seus interlocutores 

a possibilidade de pensar ou não como ele. Em função dessa subjetividade, esse modo verbal 

não necessita de tantos tempos como o indicativo. É o contexto que lhe fornece o valor tem-

poral. 

No entanto, um mesmo propósito comunicativo pode ser expresso por meio de dife-

rentes modos verbais (POISSON-QUINTON et al, 2002, p. 107), como nos exemplos abaixo, 

que expressam ordem: 

 

Fermez la porte! (Feche a porta!) (imperativo) 

Vous fermez la porte, s’il vous plaît? (Você fecha a porta, por favor?) (indicativo) 

Vous pourriez fermer la porte? (Você poderia fechar a porta?) (condicional) 

Je veux que vous fermiez la porte. (Eu quero que você feche a porta.) (subjuntivo) 

Fermer la porte en sortant. (Fechar a porta ao sair.) (infinitivo) 

Ne pas laisser la porte ouverte. (Não deixar a porta aberta.) (infinitivo negativo). 

 

Existem também algumas normas para o emprego do modo subjuntivo no francês. Seu 

uso é obrigatório após certos verbos como falloir que e vouloir que (‘ter de’ e ‘querer que’) e 

após certos verbos de sentimento, de opinião e conjunções, conforme Poisson-Quinton et al 

(2002, p. 254). Os autores também afirmam que às vezes um verbo pode aceitar o indicativo e 

o subjuntivo. Por exemplo, nas construções interrogativas ou negativas (p. 255): 

 

Je crois qu’il sera là ce soir. (afirmativa / indicativo)  

Eu creio que ele estará lá esta noite.   

Crois-tu qu’il soit là ce soir? (interrogativa / subjuntivo)  

Você acredita que ele esteja lá esta noite? 

On est sûr que son sac a disparu. (afirmativa / indicativo) 

Temos certeza que sua bolsa sumiu. 

On n’est pas sûr que son sac ait disparu. (negativa / subjuntivo) 

Não temos certeza que sua bolsa tenha sumido.  
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Eles citam também o grau de certeza, fornecido por um advérbio, como fator que per-

mite ao mesmo verbo variar o uso do modo. Na forma negativa não há mais o grau de certeza 

presente na forma afirmativa (p. 256). 

 

Il est certain que (É certo que) 

Il est très probable que (É provável que) 
+ oração no INDICATIVO 

Il n’est pas certain que (Não é certo que) 

Il est improblable que (Não é provável que) 
+ oração no SUBJUNTIVO 

 

 

Há ainda outros verbos, chamados peculiares, que possuem sentidos diferentes se se-

guidos de indicativo ou de subjuntivo (p. 256).  

 

J’admets volontiers que j’ai eu tort. (indicativo) 

Eu admito voluntariamente que eu estava errado. 

J’admets que vous arriviez en retard de temps en temps mais pas tous les jours! (subjunti-

vo) 

Eu admito que vocês cheguem atrasados de vez em quando, mas não todos os dias!  

 

O verbo admitir, seguido de indicativo, apresenta o sentido de reconhecer um erro, 

uma falta. Quando seguido de subjuntivo, tem o sentido de permissão.  

A gramática de verbos Bescherelle (1997, p. 158) afirma que não existe uma separa-

ção absoluta entre tempo e modo verbal, uma vez que algumas formas temporais possuem 

valores modais, como por exemplo, o imperfeito, o futuro e até mesmo o presente. Acrescenta 

que o tempo condicional, do modo indicativo, foi por muito tempo considerado um modo 

específico. Afirma também que as duas formas em uso do subjuntivo (presente e passado), 

apresentam geralmente uma oposição aspectual e não propriamente temporal. No passado, a 

ação é situada no tempo em relação ao momento em que o locutor fala, e no presente, o de-

senvolvimento da ação é independente de seu lugar em relação ao presente.  

 

Je veux qu’il achève son travail aujourd’hui. (presente do subjuntivo) 

Eu quero que ele termine seu trabalho hoje. 

Je veux qu’il ait achevé son travail aujourd’hui. (pretérito perfeito do subjuntivo) 

Eu quero que ele tenha terminado seu trabalho hoje. 
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Como no português, no francês o subjuntivo é essencialmente utilizado nas proposi-

ções subordinadas, mas também ocorre em proposições independentes (BESCHERELLE, 

1997, p. 159).   

 

Que le chien reste dehors!   

Que o cachorro fique fora! (presente do subjuntivo) 

 

O autor esclarece ainda que uma oração subordinada temporal introduzida por avant 

que (antes que), por apresentar um valor virtual, exige o subjuntivo, enquanto o uso de après 

que (depois que), com valor real, exige normalmente o indicativo, como vemos abaixo:  

 

Avant qu’il vienne. (subjuntivo) 

Antes que ele venha. 

Après qu’il est venu. (indicativo) 

Depois que ele veio. 

 

No entanto, há uma tendência, na linguagem contemporânea, de usar o subjuntivo nos 

dois casos (p. 157). 

Assim como no português, no francês também existem casos em que o indicativo é 

empregado para ações absolutamente irreais. Vejamos os exemplos fornecidos por Bescherel-

le (1997, p. 157).  

 

Paul s’est mis en tête l’idée fausse que Jeanne  viendra le voir.  

Paul meteu na cabeça a falsa idéia de que Jeanne virá vê-lo. 

 

Observamos, no exemplo acima, que o tempo futuro, embora no modo indicativo, 

também expressa a modalidade irrealis.  

E, em algumas situações nada irreais, observa-se o uso do subjuntivo (p. 158): 

 

Je suis irrité que Paul soit là.  

Estou irritado que Paul esteja lá. 

Bien que Benjamin soit présent, je reste. 

Ainda que Benjamin esteja presente, eu fico. 



 

 

36 

 

Aqui, diante de uma situação real, a presença de Paul e de Benjamin, o modo subjunti-

vo é usado. 

E há casos em que o indicativo alterna com o subjuntivo (p. 157): 

 

On doute que le conditionnel est / soit un mode.  

Duvida-se de que o condicional é / seja um modo. 

 

De acordo com Wagner e Pinchon (1962), no francês moderno, falado e escrito, o sub-

juntivo presente e sua forma composta permanecem vivos, tendo quase todos os empregos 

que possuíam no francês clássico. No entanto, o imperfeito e o mais-que-perfeito não estão 

mais em uso na língua falada. 

Segundo Grevisse (1993), a hesitação entre o indicativo e o subjuntivo é muito antiga 

na língua falada. Ela já estava presente nos séculos XVII e XVIII, contudo ele não concorda 

que o subjuntivo esteja em declínio. Se o indicativo concorre com o subjuntivo em certos ca-

sos, existem outros em que se observa o movimento contrário. O mais exato, segundo o autor, 

é que certos tempos do subjuntivo, imperfeito e mais-que-perfeito, quase desapareceram da 

língua falada. 

Blanche-Benveniste (1990) afirma que o modo subjuntivo não está de modo nenhum 

moribundo no francês, e que um estudo sociolingüístico permite afirmar que ele é usado por 

todos e não é um privilégio dos mais “qualificados”. 

Em vista do que foi exposto, percebe-se que o emprego do subjuntivo no português e 

no francês segue aproximadamente as mesmas regras, e que no uso comunicativo das duas 

línguas existem alternâncias não previstas pelas gramáticas.   

Os exemplos citados aqui não esgotam em hipótese alguma as possibilidades de usos 

do modo subjuntivo, tanto no português quanto no francês. Algumas gramáticas apresentam 

classificações diferentes, como por exemplo, com base no tipo de oração subordinada, ou no 

valor do verbo da oração principal, ou ainda no tempo do verbo da oração principal, sem es-

quecer a presença de advérbios e conjunções. Esta seção procurou fazer um levantamento 

inicial de ocorrências do subjuntivo no português e no francês, de acordo com as gramáticas e 

lingüistas, uma vez que um dos nossos objetivos é fazer uma comparação entre os usos desse 

modo verbal na modalidade falada das duas línguas. 

 



4 O ESTADO DA ARTE 
 

O tema do uso do modo subjuntivo e sua alternância com o modo indicativo, bem co-

mo pesquisas sobre os empregos desses modos verbais, suas regularidades e suas irregulari-

dades têm sido objeto de diversos estudos recentes, o que vem ressaltar a importância e a re-

levância do nosso trabalho. Para Vitkauskiené e Verzinskaja (2004, p. 52), “o problema do 

modo subjuntivo continua urgente nas línguas românicas modernas visto que esse assunto tem 

sido estudado por vários lingüistas franceses, mas não apenas por eles” 4.  

Galembeck (1998), estudando o emprego do subjuntivo na fala culta de três capitais 

brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador), afirma que, a partir dos dados levantados 

em gramáticas tradicionais, “o emprego desse modo só constitui uma regra categórica nas 

orações independentes, [...] nos demais tipos, as formas do subjuntivo alternam com o uso dos 

tempos do indicativo [...]”. O pesquisador levanta as seguintes indagações decorrentes dessa 

alternância: “em que modalidade de orações esse modo é efetivamente empregado?; que fato-

res determinam o seu emprego ou o uso de uma forma alternativa?” (p. 212). Galembeck for-

mula então duas hipóteses: a) as regras do emprego do subjuntivo na fala não coincidem ne-

cessariamente com as regras propostas para a escrita; b) o emprego do subjuntivo é determi-

nado por razões semânticas e discursivas, qual seja a necessidade de exprimir a possibilidade, 

a incerteza, a irrealidade. Como objetivo complementar, propõe-se estudar o emprego do sub-

juntivo a partir de três variáveis, sexo, faixa etária e local de origem dos informantes.  

Para o autor é importante enfatizar a hipótese b, ou seja, que o emprego do subjuntivo 

decorre de fatores semânticos ou discursivos, uma vez que a classificação vigente das orações 

mistura critérios sintático-funcionais (orações independente, coordenada, subordinada, adver-

bial, substantiva, adjetiva) e critérios semânticos (orações adversativa, conclusiva, causal, 

condicional...) (p. 213).  

Galembeck obtém como resultado da sua pesquisa a confirmação da sua hipótese: o 

emprego do subjuntivo é determinado por fatores semânticos ou discursivos, contrariando a 

idéia de que o subjuntivo é dependente de uma servidão gramatical, só aparecendo em deter-

minados tipos de frase. Sua análise revela que o emprego do subjuntivo é dependente, sobre-

tudo, do valor semântico da oração (no caso das adverbiais concessivas e condicionais) ou do 

termo a que a oração se liga (no caso das substantivas) (p. 226). Os fatores sintáticos  – quan-

                                                 
4 Tradução livre: The problem of subjonctif mood still is very urgent in the modern Romanic languages though 
this issue has been analyzed by many French (and not only) linguists. 
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do ocorrem – têm um papel meramente subsidiário e manifestam-se apenas em dois grupos de 

orações, as substantivas (presença do sujeito na subordinada) e adjetivas (antecedente com o 

traço – definido). Conclui também que as três variáveis estudadas, sexo, faixa etária e local de 

origem dos informantes, não trazem diferenças significativas no emprego do subjuntivo (p. 

233). 

Galembeck afirma que “sob o ponto de vista funcionalista, o subjuntivo corresponde a 

uma intenção clara e definida do falante, qual seja, a expressão dos valores inerentes a esse 

modo” (p. 226), como a dúvida, a incerteza, a suposição, a hipótese, a possibilidade. 

Gonçalves (2003) realizou um estudo, à luz da Lingüística Cognitiva, sobre a flutua-

ção no emprego do subjuntivo em contextos orais do português do Brasil. A autora define 

flutuação como aqueles casos em que a expectativa do emprego do subjuntivo é contrariada, e 

em seu lugar emprega-se o indicativo (p. 9). Ela ressalta que essa flutuação não significa dizer 

que não haja regularidade nos usos orais discrepantes em relação à modalidade escrita, nem 

que não haja flutuação no emprego do subjuntivo na variante padrão escrita (p. 11). 

Diante disso, a autora formulou a seguinte hipótese: a flutuação no emprego do sub-

juntivo é parcialmente previsível, ou seja, a flutuação não é completamente assistemática, 

sendo possível determinar regularidades subjacentes à mesma bem como fatores que a moti-

vem (p. 14).  

Segundo Lakoff (apud GONÇALVES, 2003, p. 23), a hipótese básica do cognitivismo 

é que a linguagem é um reflexo e uma decorrência de nossas estruturas conceituais, pois a 

língua faz usos de nossos mecanismos cognitivos gerais. Ou seja, a estrutura lingüística apre-

senta as mesmas características apresentadas pelas estruturas mentais humanas. Para Lakoff, 

as categorias conceituais humanas organizam-se de modo a apresentar efeitos de prototipia, 

isto é, de modo a apresentar assimetrias entre seus membros. Isto significa dizer, de uma ma-

neira resumida, que as categorias humanas, e também as gramaticais, não apresentam frontei-

ras claras nem possuem um conjunto de propriedades essenciais compartilhadas por todos os 

membros dessa categoria (p. 19).  

Baseando-se nesse princípio do cognitivismo, Gonçalves considera em sua pesquisa 

que as categorias gramaticais modalidade e modo são categorias com fronteiras pouco defini-

das, nem todos os membros possuem todas as características, mas apresentam exemplos pro-

totípicos, ou seja, melhores representantes da categoria.  

Sobre o conceito de prototipia cabe aqui esclarecer que, assim como as categorias a-

presentam melhores exemplos, apresentam também piores exemplos, o que as caracteriza co-

mo tipicamente assimétricas. Para ela,  
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“o modo subjuntivo em português associa-se internamente a uma gama de sentidos bastante 
heterogênea, na qual [...] incluem-se noções prototipicamente modais – seja de tipo epistê-
mico (dúvida, hipótese, possibilidade, probabilidade, necessidade), seja de tipo deôntico (or-
dem, consentimento, aprovação, desejo, vontade) – , e também noções cujo estatuto modal é 
menos claro (tais como reversão de expectativa (“concessão”), utilidade, finalidade, causali-
dade, temporalidade, surpresa, admiração, receio) (p.43). 

 

Os resultados encontrados pela autora indicam que a flutuação no emprego das catego-

rias gramaticais modo e modalidade pode estar associada à sua constituição tipicamente assi-

métrica, e tende a ter maior incidência “fora” do núcleo prototípico da categoria, representa-

do, segundo seus resultados, pela modalidade deôntica. O modo verbal, incluído na categoria 

modalidade, ocupa um lugar não central, ou seja, não prototípico, e, portanto, propenso à flu-

tuação. Por conseguinte, o modo subjuntivo, por associar-se a uma gama heterogênea de valo-

res semântico-pragmáticos e de construções morfossintáticas, é também considerado como 

uma categoria gramatical assimétrica. Semelhantemente à categoria modalidade, o núcleo 

prototípico do subjuntivo em português envolve a expressão da modalidade deôntica, e a flu-

tuação no emprego desse modo verbal apresenta maior incidência “fora” do seu núcleo proto-

típico. 

 Alves Neta (2006, p. 258), analisando o português falado em Januária (região norte de 

Minas Gerais) sob uma perspectiva sociolingüística variacionista, faz um estudo sobre os usos 

de formas do presente do indicativo em lugar de formas do presente do subjuntivo, observan-

do que as prescrições da gramática tradicional não têm sido obedecidas naquela região. A 

autora comenta que “para diversos gramáticos [...] o uso das formas do presente do subjuntivo 

em português está estreitamente relacionado a valores semânticos que podem ser atribuídos a 

essas formas”.  A hipótese da pesquisadora é que o uso do presente do indicativo ao invés de 

formas do presente do subjuntivo em estruturas com verbos de modalidade [– factividade] 

indica variação lingüística. O traço [factividade] considerado por Alves Neta pode ser compa-

rado ao conceito de realis que utilizamos em nosso trabalho. A autora considera que um verbo 

na oração principal com o traço [+ factividade] desfavorece o uso de formas do subjuntivo, 

enquanto um verbo com o traço [– factividade] favorece o uso de formas do subjuntivo.  

A autora explica que a factividade é expressa por verbos de certeza e a não-factividade 

por verbos de dúvida, hipótese, volição e comando (BIANCHET, 1996, apud Alves Neta, 

2006, p. 259), ou ainda, segundo a classificação de Fávero (1982, apud Alves Neta, 2006, p. 

259), a [-factividade], é expressa por verbos de volição, e a [+ factividade] por verbos de jul-

gamento ou de sentimento. 
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A autora esclarece que o subjuntivo pode ter valores de imperativo (quando descreve 

uma ordem ou pedido) e de subjuntivo propriamente dito (quando exprime um fato possível, 

hipotético, irreal). Os resultados da pesquisa indicam que não há uma grande freqüência de 

uso de formas do presente do indicativo em lugar de formas do presente do subjuntivo, quan-

do este tem valor de subjuntivo. Explicando melhor, Alves Neta verifica que os falantes de 

Januária fazem mais uso de formas do presente do indicativo, e não formas do presente do 

subjuntivo, quando estas formas apresentam valor de imperativo, ou seja, modalidade or-

dem/pedido (2006, p. 266). Outra conclusão que os resultados da pesquisa de Alves Neta su-

gerem é que não se pode falar de mudança em progresso, pois os jovens naquela região não 

favorecem o uso do indicativo em estruturas em que se prescreve o subjuntivo, sendo esse uso 

favorecido pelos mais velhos (acima de 45 anos). A autora apresenta ainda uma terceira con-

clusão, que o baixo nível de escolaridade é extremamente favorecedor do uso de formas do 

presente do indicativo por formas do presente do subjuntivo (p. 267). 

Outra pesquisa interessante, realizada por Vitkauskiené e Verzinskaja (2004), tem por 

objetivos apresentar o valor do subjuntivo no francês moderno, mostrar a vitalidade de suas 

formas nas obras literárias do século XX e revelar os processos utilizados na língua lituana 

para expressar as diferentes nuances que comporta o subjuntivo francês.  

Inicialmente as autoras fazem um levantamento dos usos do subjuntivo conforme des-

crito nas gramáticas do francês atual, mas partem de uma informação da etimologia do modo 

subjuntivo, que vem do latim subjunctivus, com o significado de subordinada, e que exprime, 

na maioria das vezes, um processo que depende de outro processo. Para elas, o modo subjun-

tivo é um dos mais complicados problemas da gramática francesa, fato observado pela falta de 

unanimidade na opinião de lingüistas na literatura especializada. Segundo as pesquisadoras, 

os estudiosos se dividem em dois grupos principais: 1) aqueles que concebem o subjuntivo 

como uma forma que possui vários valores modais (desejo, suposição, dúvida, ordem, possi-

bilidade, irrealidade, injunção e incerteza). Os pesquisadores que defendem essa teoria se a-

póiam, em geral, no contexto de uso do subjuntivo; 2) aqueles que entendem que o subjuntivo 

não apresenta nenhum valor modal, sendo considerado um simples instrumento de subordina-

ção (teoria da amodalidade). Essa teoria fundamenta-se, em geral, em critérios sintáticos ou 

estruturais.  

Vitkauskiené e Verzinskaja citam ainda a teoria cronogenética de Gustave Guillaume, 

uma teoria temporal do subjuntivo, em que as noções de modo e aspecto são absorvidas pela 

noção de tempo. O subjuntivo exprime a idéia de um processo cuja realização no tempo é 
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imprecisa, que se encontra em um nível de formação anterior a da noção de um processo rea-

lizado. Já as formas do indicativo representam plenamente o processo no tempo (p. 53). 

As autoras compartilham a opinião de vários autores que constatam que é incorreto de-

finir o subjuntivo como o modo da irrealidade por oposição ao indicativo, que seria o modo 

da realidade (p. 54). Dessa forma, elas concordam com a seguinte descrição, também aceita 

por outros lingüistas:  

 

[...] o subjuntivo não é propriamente nem o modo da dúvida, nem o da negação, nem o do 
sentimento, nem o da vontade, nem o da apreciação, mas [...] exprime o que estas diferentes 
idéias possuem em comum, a saber, que a ação é simplesmente “considerada” no lugar de 
ser “afirmada”. 5 

 

Cremos que essa citação vem ressaltar, contrariando a opinião das autoras, exatamente 

o caráter irrealis do subjuntivo, quando uma idéia é considerada e não afirmada, pois, segun-

do elas, o subjuntivo não é o modo da irrealidade. Acrescentam que o subjuntivo representa o 

processo através da subjetividade do falante, designa a atitude pessoal do usuário da língua 

em relação ao enunciado.   

A conclusão da pesquisa de Vitkauskiené e Verzinskaja é que: houve uma queda de 

29% no uso das formas do presente e do passado do subjuntivo em textos literários do século 

XX em relação aos do século XIX. Esse fato não significa que o subjuntivo esteja em desuso, 

pelo contrário, ele continua em pleno uso tanto na escrita quanto na fala. Outro fato que cor-

robora essa idéia é que as formas do subjuntivo que desapareceram, imperfeito e mais-que-

perfeito, não foram substituídas por formas do indicativo, e sim pelas formas de subjuntivo 

que continuam em uso hoje, presente e passado (p. 54). 

As autoras afirmam que o desuso dos tempos do subjuntivo imperfeito e mais-que-

perfeito no francês atual ocasionou o desaparecimento da categoria tempo do sistema do sub-

juntivo (p. 54). Fica a questão se o mesmo está ocorrendo nas demais línguas românicas, ou 

se é um fator exclusivo da língua francesa. 

Cabe, nesse momento, um comentário a respeito da conclusão das pesquisadoras quan-

to ao desaparecimento da categoria tempo no sistema do subjuntivo na língua francesa. Pare-

ce-nos um tanto contraditória essa afirmação, uma vez que, conforme elas mesmas afirmam, 

as formas do subjuntivo que desapareceram foram substituídas por outras do subjuntivo, a 

                                                 
5 Tradução livre: [...] le subjonctif n’est à proprement parler ni le mode du doute, ni celui de la négation, ni celui 
du sentiment, ni celui de la volonté, ni celui de l’appréciation, mais [...] il exprime ce que ces différentes idées 
ont de commun, à savoir que l’action est simplement « envisagée » au lieu d’être « affirmée ». 
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saber, presente e passado. Diante desse fato, podemos concluir que a categoria tempo conti-

nua em vigor no sistema do subjuntivo da língua francesa.  

Neste capítulo, procuramos apresentar diferentes abordagens para o estudo do empre-

go do modo subjuntivo, almejando, com isso, trazer uma visão mais abrangente e diversifica-

da de um mesmo objeto de estudo, confirmando, assim, a grande complexidade e pertinência 

de estudos lingüísticos.   

 

5 ANÁLISE DE DADOS 
 

Neste capítulo apresentaremos, em primeiro lugar, os resultados da nossa pesquisa no 

Corpus D&G e sua análise segundo a abordagem funcionalista. Inicialmente, procederemos à 

análise das ocorrências de emprego do subjuntivo de acordo com a prescrição da gramática 

normativa, e num segundo momento, daquelas em que se verificou a alternância entre indica-

tivo e subjuntivo nos contextos em que o subjuntivo era esperado. Na seção seguinte apresen-

taremos os resultados para a pesquisa sobre o francês e no final do capítulo realizaremos a 

comparação entre nossos resultados e aqueles encontrados para o francês, na pesquisa de Po-

plack (1992). 

 

5.1  O SUBJUNTIVO NO CORPUS D&G 

 

Nesta seção, descreveremos e analisaremos os resultados encontrados no Corpus 

D&G, tanto para as ocorrências de subjuntivo previstas pela gramática normativa, quanto para 

aqueles casos em que ocorre o indicativo, contrariando a prescrição gramatical.  

Inicialmente, analisaremos os dados à luz da Lingüística Funcional norte-americana, 

no sentido de obtermos uma compreensão funcionalista do emprego do subjuntivo, em dados 

reais da fala, no contexto específico focalizado nesta dissertação – as orações subordinadas 

substantivas introduzidas pela conjunção que. Buscaremos interpretar esses dados à medida 

que apresentamos os resultados, procedendo, assim, à análise dos contextos de ocorrência do 

subjuntivo. No caso em que o indicativo é empregado, em lugar do subjuntivo prescrito pela 

tradição gramatical, procuraremos identificar, segundo a abordagem funcionalista, que fatores 

contribuem para a substituição do subjuntivo pelo indicativo. 
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5.1.1 Uma interpretação funcionalista 

 

Conforme dito acima, nesta seção, propomo-nos realizar a interpretação dos resultados 

obtidos à luz da Lingüística Funcional. Começaremos detalhando os procedimentos de análi-

se. 

Utilizando o Corpus D&G em versão digitalizada, através do recurso “localizar”, pu-

demos identificar mais rapidamente as ocorrências de subjuntivo. Nosso objetivo era identifi-

car todas as ocorrências de subjuntivo, e também aquelas em que esse modo verbal deveria 

ser empregado, segundo a gramática normativa, mas não foi, em orações subordinadas subs-

tantivas introduzidas pela conjunção que.  

Cremos ser importante enfatizar que, como focalizamos apenas esse tipo de oração su-

bordinada, o número de ocorrências de subjuntivo tornou-se bastante reduzido, já que ficaram 

de fora as orações subordinadas substantivas não introduzidas por que, as adjetivas, as adver-

biais e as independentes. 

Inicialmente, identificamos um total de 106 ocorrências de contextos em que o empre-

go do modo subjuntivo é prescrito pela norma padrão. Dessas, em 94 o subjuntivo é usado e 

em 12, o indicativo. Temos, portanto, um percentual de 88,7% de emprego do subjuntivo, 

contra 11,3% de emprego do indicativo. Esse resultado já nos permite apresentar uma primei-

ra conclusão, ou seja, no que diz respeito à fala da cidade do Natal, o subjuntivo está em pleno 

uso.  

Podemos concluir, também, a partir desses primeiros números, que está havendo uma 

flutuação ou alternância no uso do subjuntivo nas orações subordinadas substantivas introdu-

zidas por que, uma vez que em 11,3% dessas orações observa-se a ocorrência do modo indica-

tivo. Temos, então, um indício de que está ocorrendo um processo de variação lingüística no 

uso desses modos. 

No capítulo referente à fundamentação teórica, fizemos referência ao paradigma de 

gramaticalização, enfatizando que ele explica o processo de regularização do uso da língua, 

relacionando-se aos processos de variação e mudança lingüística. (FURTADO DA CUNHA 

et al, 2003, p. 50). Essa alternância entre subjuntivo e indicativo, identificada no Corpus 

D&G, indica a existência de um processo de variação lingüística, que pode vir a ser identifi-

cado como um processo de gramaticalização, caso o uso do indicativo em lugar do subjuntivo 

se torne regular no português do Brasil, ou seja, gramatical. O estágio vislumbrado agora, 

dentro desse processo de gramaticalização, reflete uma aparente desorganização. No entanto, 

conforme as palavras de Furtado da Cunha e colaboradores (2003, p. 50),  
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[...] na trajetória dos processos de regularização do uso da língua, tudo começa sem regulari-
dade, exatamente por estar no seu começo, mas se regulariza com o uso, com a repetição, 
que passa a exercer uma pressão tal que faz com que o que no começo era casuístico se fixe 
e se converta em norma, entrando na gramática (gramaticalização).  

 

Um outro princípio da Lingüística Funcional, a marcação, também pode fornecer uma 

explicação para essa alternância. No capítulo destinado à fundamentação teórica, vimos que o 

subjuntivo é marcado em relação ao indicativo, por apresentar uma menor freqüência de uso e 

uma maior complexidade tanto estrutural como cognitiva. No entanto, no caso da variação 

entre o emprego do subjuntivo e do indicativo, em contextos cuja prescrição gramatical prevê 

o uso do subjuntivo, esse modo verbal pode ser considerado como menos marcado, de acordo 

com Givón (1995, apud FURTADO DA CUNHA et al, 2003, p. 34) que 

 

admite que uma mesma estrutura pode ser marcada num contexto e não-marcada em outro, e 
acrescenta que, desse modo, a marcação é um fenômeno dependente do contexto, devendo, 
portanto, ser explicada com base em fatores comunicativos, socioculturais, cognitivos ou bi-
ológicos. 

 

Se levarmos em conta a maior freqüência de uso do subjuntivo no contexto de alter-

nância estudado, podemos, então, dizer que o subjuntivo é não-marcado em relação ao indica-

tivo no que diz respeito a esse critério.  

Analisando nossos dados de ocorrência de subjuntivo de acordo com a prescrição 

gramatical, verificamos que, dentre as 94 orações subordinadas substantivas, 68 são objetivas 

diretas, correspondendo a 72,3% do total, e os demais tipos de orações, 26 no total, corres-

pondem a apenas 27,7% de todas as ocorrências, conforme pode ser visto na tabela 1, a se-

guir.  

 

Tabela 1: Distribuição do subjuntivo nas orações subordinadas substantivas 

Oração subordinada substantiva Número de ocorrências % de ocorrências 

Objetiva direta 68 72,3 % 

Objetiva direta preposicionada 8 8,5 % 

Subjetiva 6 6,4 % 

Apositiva 5 5,3 % 

Predicativa 4 4,3 % 

Completiva nominal 3 3,2 % 

Total 94 100 % 
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Note-se que, na tabela 1, apresentamos oito ocorrências de orações classificadas como 

objetivas diretas preposicionadas. Essas oito ocorrências são construídas com o verbo fazer 

seguido da preposição com. Bechara (2000, p. 419) comenta que muitas vezes aparece, depois 

de certos verbos, uma preposição que mais serve para lhes acrescentar um novo matiz de sen-

tido do que reger o complemento desses mesmos verbos. O autor fornece o exemplo – Fiz 

com que ele visse – e explica que o emprego da preposição acentua a idéia do esforço ou de-

dicação empregada.  

Em conformidade com Bechara, Cegalla (1987, p. 297) diz que, em certas construções 

enfáticas, o objeto direto pode vir precedido de preposição, principalmente a, mas também 

fornece exemplos com a preposição com – cumprir com o dever; atirar com os livros na me-

sa. Cegalla classifica esse tipo de complemento verbal como objeto direto preposicionado.  

Utilizamos aqui a classificação de Cegalla e apresentamos separadamente, na tabela 1, 

as orações objetivas diretas e as objetivas diretas preposicionadas, para destacar a presença da 

preposição na posição anterior à conjunção que da oração subordinada. Se somarmos esses 

dois tipos de oração, contudo, o total de ocorrências das orações objetivas diretas é 76, o que 

equivale a 80,8% de todas as orações subordinadas substantivas introduzidas pela conjunção 

que em nosso corpus. Não verificamos nenhuma ocorrência de oração subordinada substanti-

va objetiva indireta. 

Diante dos resultados da tabela 1, observamos uma elevada freqüência das orações ob-

jetivas diretas. Aplicando novamente o princípio da marcação, a oração subordinada substan-

tiva objetiva direta é não-marcada em relação às demais. 

Furtado da Cunha et al (2003, p. 34) esclarecem que o princípio da marcação é uma 

herança da Lingüística Estrutural da Escola de Praga que estabelecia a distinção entre catego-

rias marcadas e não-marcadas em termos de um contraste binário. No entanto, diante do cará-

ter fluido da língua, os autores defendem a adoção de parâmetros graduais na análise da mar-

cação. É de acordo com essa concepção de que existe uma gradação no critério de marcação 

que definimos a oração objetiva direta como a não-marcada em relação às demais, que apre-

sentariam diferentes graus de marcação.  

Assim, quanto ao critério de freqüência, a oração subordinada substantiva objetiva di-

reta é a categoria não-marcada, já que registra maior número de ocorrências, como se vê na 

tabela 1. Em relação ao critério de complexidade cognitiva, a objetiva direta é mais simples 

que as demais, pois possui como centro semântico um verbo transitivo direto. Alguns estudio-

sos têm demonstrado que os eventos representados linguisticamente por verbos transitivos são 

aqueles que a criança percebe e codifica gramaticalmente mais cedo, ou seja, “eventos em que 
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um agente animado intencionalmente causa uma mudança física e perceptível de estado em 

um objeto” (FURTADO DA CUNHA et al., 2003, p. 38). Esses eventos constituem as experi-

ências físicas mais básicas e salientes vivenciadas pelos seres humanos. Como as orações ob-

jetivas diretas refletem essas experiências, são cognitivamente mais simples, e, portanto, não-

marcadas.  

Em relação ao critério de complexidade estrutural do princípio da marcação, a oração 

objetiva direta também é não-marcada quando comparamos sua estrutura com a das demais 

orações substantivas. Em oposição à oração objetiva direta preposicionada (exemplo 3), por 

exemplo, a objetiva direta (exemplo 2) possui um morfema a menos, a preposição com, como 

pode ser visto nos exemplos abaixo: 

 

2. ... foi uma explosão ... quebrou todo o material que estava exposto em cima da 

mesa ... eu branca ... eu fiquei ... olha ... eu pensei que eu fosse morrer sabe ... 

quando ... o colégio inteiro correu pro laboratório pra ver o que tinha sido ... 

(p. 22) 

 

3.  ... eu acho que não ... há pouco tempo ... há pouco tempo atrás houve dois ca-

sos que ... fez com que ressuscitasse a polêmica da pena de morte no Brasil ... 

foi o assassinato da Dan/ da atriz Daniela Perez e de uma menina que foi se-

qüestrada e depois queimada ... ( p. 158) 

 

Com relação aos outros tipos de oração substantiva, a subjetiva apresenta uma seqüên-

cia VSO (verbo+sujeito+objeto), que não representa a ordenação vocabular preferida no por-

tuguês brasileiro, que é SVO (sujeito+verbo+objeto). No exemplo seguinte,  

 

4.  ... uma onda que a gente queira reproduzir a gente ... é muito difícil que num 

tenha bastante pasta de tinta ... (p. 65) 

 

vemos que a oração subordinada subjetiva constitui o sujeito do verbo da principal é. Dessa 

forma, a oração subjetiva apresenta uma maior complexidade, tanto cognitiva quanto estrutu-

ral, em relação à objetiva direta, devido à inversão dos termos da oração. 

A oração substantiva apositiva, como no exemplo a seguir, 
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5.  ... se ele faz né? eu não ... namoro tem que ser assim ... os dois unidos ... que 

se dê bem ... que tá certo que ... só um pouquinho de ciúme ... vai ... não aquele 

ciúme doentio ... (p. 179) 

 

modifica o núcleo nominal namoro, conferindo-lhe uma explicação. Esse tipo de construção é 

em geral marcado por pausa, indicada por vírgula, travessão ou parênteses (BECHARA, 

2000, p. 456).  Por se tratar de uma expressão que modifica o núcleo nominal, a oração aposi-

tiva é uma expansão, cuja missão é acrescentar significado a esse núcleo nominal. Logo, a 

oração apositiva apresenta uma estrutura mais complexa que a objetiva direta.  

Temos ainda as orações subordinadas substantivas predicativas, introduzidas por um 

reduzido grupo de verbos que podem ocorrer na oração principal, quais sejam ser, estar, ficar, 

permanecer, parecer, etc. Para Bechara (2000, p. 424), esses verbos se caracterizam por uma 

referência tão vaga à realidade comunicada, que fazem do predicativo um argumento, pelo 

aspecto semântico, muito mais intrinsecamente relacionado com o verbo do que os demais 

integrantes do predicado [...] e portador de referência a traços essenciais do sujeito. Por essa 

referência vaga à realidade, podemos considerar esse tipo de oração como marcado, quanto à 

complexidade cognitiva, em relação à objetiva direta, não-marcada, que se caracteriza por 

uma referência a fatos concretos da realidade comunicada.  Além disso, a oração predicativa 

apresenta uma maior complexidade estrutural, pois está intrinsecamente relacionada ao tipo 

de verbo da oração principal, os chamados verbos de ligação, e ao mesmo tempo é portadora 

de traços essenciais do sujeito, já que funciona como um modificador desse sujeito, conforme 

podemos ver no exemplo 6: 

 

6.  ... é mesmo né? bom ... a minha opinião realmente ... é que ... o casal se dê 

bem ... sabe ... que o casal se dê bem num sabe? o casal se dê bem ... que entre 

eles ... não como os de hoje ... (p. 181) 

 

Finalmente, temos a oração completiva nominal. O complemento nominal constitui 

uma expansão mais complexa de um sintagma nominal geralmente nominalizado. Nas pala-

vras de Bechara (2000, p. 453), o complemento nominal 

 

“[...] está semanticamente mais coeso ao núcleo, por representar uma construção derivada, 
por meio da nominalização, de uma construção derivada em que aparece como núcleo verbal 
complexo [...]. Esta relação semântico-sintática provoca a impossibilidade [...] de apagamen-
to do complemento nominal [...]”.  
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O autor diz também, que o termo nominalizado pode apresentar as mesmas relações 

sintáticas do núcleo verbal básico. Se o núcleo verbal se acompanha de complementos, a 

construção derivada também apresentará estes mesmos termos, em outras palavras, “a seleção 

da preposição que introduz o complemento nominal quase sempre está determinada pela pre-

posição que acompanha o complemento verbal” (p. 454).  

No exemplo 7, a seguir, o sintagma nominal na esperança substitui, por nominaliza-

ção, o núcleo verbal esperando, que faria parte do sintagma verbal original ficou esperando, e 

a oração subordinada desempenha o papel de complemento desse nominal. A coesão da ora-

ção completiva nominal a um termo nominalizado que apresenta essas características demons-

tra a maior complexidade cognitiva e estrutural desse tipo de oração, frente às objetivas dire-

tas.  

 

7. ((riso)) voltou ... aí enterrou lá no ... no cemitério lá ... e ficou na esperança 

que o ... o menino também voltasse né ... porque o gato voltou ... (p. 12)  

 

Nossa conclusão a respeito dos diferentes tipos de oração subordinada substantiva in-

troduzida por que, no que diz respeito ao uso dos modos subjuntivo e indicativo, é que o mo-

do subjuntivo é empregado com maior freqüência pelos falantes nas orações objetivas diretas, 

as não-marcadas, mesmo sendo ele mais marcado em relação ao modo indicativo. Contudo, 

nos contextos de emprego do subjuntivo prescritos pela gramática normativa, o subjuntivo é 

não-marcado em relação ao indicativo. 

Em seguida verificamos os tempos do subjuntivo mais empregados nas 94 orações su-

bordinadas substantivas do nosso corpus. Foram identificadas 45 ocorrências (47,9%) de pre-

térito imperfeito, 43 (45,7%) de presente e apenas uma ocorrência (1,1%) de futuro, que cons-

tituem os tempos simples. Para os tempos compostos encontramos uma ocorrência (1,1%) de 

pretérito perfeito, quatro (4,2%) de mais-que-perfeito e nenhuma de futuro.  

Acreditamos que a menor incidência de subjuntivos compostos deve-se à sua maior 

complexidade estrutural. No caso dos tempos verbais empregados, o falante também opta por 

aqueles menos marcados, mais simples, evitando os compostos. A maior simplicidade estrutu-

ral e, conseqüentemente, cognitiva dos tempos verbais utilizados no momento da interação 

pode ter por objetivo proporcionar uma melhor compreensão pelo ouvinte da informação emi-

tida pelo falante, facilitando, assim, a comunicação, objetivo primeiro da fala. 

O passo seguinte de nossa pesquisa foi a identificação dos diferentes verbos emprega-

dos nas orações principais que co-ocorrem com um subjuntivo na subordinada, pelo menos 
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uma vez, e sua classificação segundo a proposta de Givón (2001, p. 313). Para ele, o modo 

subjuntivo gramaticaliza-se, translinguisticamente, com maior freqüência, em dois domínios 

semânticos principais, baixa certeza e fraca manipulação, que ocupam dois loci distintos na 

modalidade irrealis, o epistêmico e o deôntico. O submodo epistêmico corresponde ao domí-

nio semântico de baixa certeza, e o submodo deôntico ao de fraca manipulação. O esquema 

abaixo representa o que foi dito acima: 

 

  realis 

modalidade        

  irrealis ------- modo subjuntivo  epistêmico – baixa certeza 

       deôntico    – fraca manipulação 

 

Givón (2001) afirma que os verbos apresentam uma modalidade inerente (pressuposi-

ção, realis, irrealis, negação) que atinge toda a proposição. Assim, verbos com modalidade 

irrealis nas orações principais projetam essa mesma modalidade sobre seus complementos. 

Ele assegura que é exatamente nesses complementos que o subjuntivo pode ser encontrado, 

codificando tanto fraca manipulação quanto baixa certeza. O autor enfatiza que os submodos 

epistêmico e deôntico admitem gradações, não constituindo, cada um isoladamente, um con-

junto finito de possibilidades, o que explicaria a existência de uma região difusa, em que é 

difícil a caracterização de um verbo como possuidor de um ou de outro tipo de submodo. Gi-

vón apresenta uma escala para os complementos verbais com os principais campos semânti-

cos, que reproduzimos a seguir:  

 

Principais trajetórias semânticas na escala de complementação: 

a. causação bem sucedida  (implicativa; realis) 

b. manipulação intencional (não-implicativa)                possibilidades 

c. preferência/aversão      mais prováveis 

d. ansiedade epistêmica            de complementos 

e. incerteza epistêmica (não-factiva)                  subjuntivos 

f. certeza epistêmica (factiva; realis) 

g. citação direta (dissociada da perspectiva do falante) 

Extraído de Givón (1994, p. 280) 

 

Como podemos observar, o subjuntivo tende a se manifestar na região central da esca-

la de complementos (entre b e e), abrangendo uma região de transição entre o submodo deôn-
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tico de fraca manipulação e o submodo epistêmico de baixa certeza, que representa uma tran-

sição semântica gradual.  

Givón (1994, p. 275-276) explica que o sentido modal epistêmico (possibilidade, pro-

babilidade, incerteza) desenvolveu-se do sentido primordial deôntico (necessidade, desejo, 

aversão). Isso pode ser verificado ao observar-se que o submodo deôntico possui, além de seu 

próprio valor deôntico, um sentido inerente de futuro, e futuro, por definição, envolve incerte-

za epistêmica. Por isso, o submodo deôntico é a categoria marcada (cognitivamente mais 

complexa) e o epistêmico, que em geral não apresenta um sentido deôntico, é a categoria não-

marcada. O autor explica que o relacionamento entre os dois submodos é unidirecional: “se 

deôntico, então epistêmico”, mas não necessariamente vice-versa.  

Podemos comparar essa classificação de Givón quanto à modalidade com a classifica-

ção semântica que as gramáticas atribuem aos verbos, mas apenas no sentido de que há uma 

concordância no fato de os verbos apresentarem valor semântico inerente. A classificação em 

si mesma não é equivalente, ainda mais porque não há unanimidade, entre lingüistas e gramá-

ticos, quanto aos critérios utilizados para uma classificação dos verbos, com relação, por e-

xemplo, a asserção, factividade e valor semântico propriamente dito (ordem, pedido, intenção, 

etc.).  

Givón (1994) classifica os verbos de modalidade irrealis em três categorias: verbos de 

modalização, verbos de manipulação e verbos de percepção/cognição/declaração. Ele afirma 

que um subjuntivo gramaticalizado aparece com maior freqüência em dois tipos de comple-

mentos verbais – de verbos de manipulação e de percepção/cognição/declaração.  

Um verbo de modalização é não-implicativo, isto é, não implica que o evento em seu 

complemento vai ocorrer. Esses verbos projetam uma modalidade deôntica sobre seus com-

plementos. Como exemplos, Givón cita querer, planejar, decidir, tentar. Nessa categoria, o 

autor inclui verbos que implicam uma intenção voltada sobre o próprio agente da ação, como 

nos seguintes exemplos: Ela queria encontrar outro emprego e Ele planejou construir uma 

nova casa (p. 272).  

Encontramos, em nosso corpus, uma ocorrência com o verbo querer como verbo de 

modalização não-implicativo: 

 

8. é ... engraçado foi a ... na hora que ... ela queria seduzir ele ... mas ele não 

queria daquele jeito ... uma coisa ... mecânica ... né? ele queria que no/ que:: 

no passar do tempo ... começasse a sentir alguma coisa  por ela e ela por ele 

... (p. 118) 
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A segunda categoria de verbos com modalidade irrealis, denominada por Givón de 

verbos de manipulação não-implicativos, também projeta um escopo irrealis deôntico sobre 

seu complemento, como por exemplo, querer, pedir, mandar, proibir. Note-se que o verbo 

querer tanto pode ser classificado como de modalidade quanto como de manipulação, sendo 

não-implicativo em ambos os casos. A diferença entre uma classificação e outra se dá na ma-

neira de codificação da oração complemento subordinada: como verbo de modalidade, o su-

jeito de querer é co-referente ao sujeito da subordinada; como verbo de manipulação, o sujei-

to de querer é diferente do sujeito da oração encaixada. 

O verbo querer aparece em 13 situações como verbo de manipulação não-implicativa, 

como no exemplo a seguir: 

 

9. ... ela era muito sonhadora ... aí dizia pra ele que queria ... que um príncipe ... 

um príncipe encantado ... viesse buscar ela num cavalo branco e com uma es-

pada ... (p. 123) 

 

Pelo que foi exposto acima, percebe-se que o verbo querer pertence a duas categorias 

de verbos, modalização não-implicativa e manipulação não-implicativa, dependendo se o alvo 

da intenção expressa pelo verbo é o próprio falante ou uma outra pessoa.  

Finalmente, os verbos de percepção/cognição/declaração, que são não-factivos, ou se-

ja, não pressupõem seus complementos, projetam os dois submodos. O submodo epistêmico, 

nos casos dos verbos pensar, imaginar, acreditar, ter certeza, dizer, como no exemplo abai-

xo, 

 

10. ... foi uma explosão ... quebrou todo o material que estava exposto em cima da 

mesa ... eu branca ... eu fiquei ... olha ... eu pensei que eu fosse morrer sabe ... 

quando ... o colégio inteiro correu pro laboratório pra ver o que tinha sido ... 

(p. 22) 

 

e o submodo deôntico, com os verbos desejar, esperar, preferir, decidir, temer, como no e-

xemplo 11: 

 

11. ... que eu tinha deixado um livro meu lá na sala ... né ... aí eu corri pra sala ... 

quando eu cheguei lá ... tava lá o professor sentado ... esperando que alguém 

fosse abrir a porta pra ele sair ... (p. 23) 
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Retomando a previsão de Givón (2001) de que “se uma língua possui o subjuntivo 

gramaticalizado então ele se manifestará em dois loci, o de baixa certeza e/ou o de fraca ma-

nipulação, ao longo da escala dos dois submodos irrealis”, procedemos à classificação dos 

verbos do nosso banco de dados.  

Dos 30 diferentes verbos das orações principais que ocorreram pelo menos uma vez 

com um subjuntivo na oração subordinada, nove são de manipulação (30%), 16 de percep-

ção/cognição/enunciação com valor epistêmico (53,3%), quatro de percep-

ção/cognição/enunciação com valor deôntico (13,3%) e o verbo fazer (3,3%), que apresentou 

os dois submodos.  

O verbo fazer ocorreu oito vezes como principal, das quais seis com valor deôntico e 

duas com valor epistêmico. Na oração a seguir, temos um exemplo do verbo fazer com um 

valor semântico de fraca manipulação, 

 

12. ... as coisas belas realmente que o ser humano possui e que às vezes o meio 

ambiente ou os seus amigos fazem com que você encubra isso... esconda isso o 

máximo ... (p. 35) 

 

No exemplo13, fazer apresenta um valor semântico de baixa certeza, 

 

13. ... religião pra mim é uma crença ... faz-se necessário que qualquer indivíduo 

tenha uma religião ... (p. 28) 

 

Esses 30 verbos principais que co-ocorreram com um subjuntivo na subordinada pelo 

menos uma vez totalizaram 83 ocorrências, que foram classificadas como mostra a tabela 2. 

 

        Tabela 2: Freqüência de ocorrência dos verbos principais quanto ao submodo 

 
Submodo 

Número 

de ocorrências 
% 

Modalização/não-implicativo Deôntico 1 1,2 

Manipulação/não-implicativo Deôntico 32 38,5 

Epistêmico 39 47 Percepção/cognição/enunciação/ 

não-factivo/ Deôntico 11 13,3 

Total – 83 100 
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Os resultados da tabela 2 estão de acordo com Givón (1994), quando ele afirma que 

um subjuntivo gramaticaliza-se com maior freqüência nos complementos de verbos de mani-

pulação (38,5 %) e de percepção/cognição/declaração (60,3 %).  

Podemos observar, ainda, na tabela 2, que os verbos das orações principais que apre-

sentaram uma maior freqüência foram os de valor deôntico (marcado), com 44 ocorrências 

(53%), enquanto os de valor epistêmico (não-marcado) ocorreram 39 vezes (47%). Como 

categoria marcada, o submodo deôntico apresenta traços de valor epistêmico, como foi expli-

citado anteriormente. Isso reforça a idéia de que não é possível uma delimitação em termos 

discretos ou definitivos dos dois submodos, mas, ao contrário, evidencia a idéia de contínuo. 

Na verdade, o valor epistêmico está presente em toda a modalidade irrealis.  

Givón (2001), ao reinterpretar a tradição lógica para modalidade, apresentou uma in-

terpretação comunicativo-pragmática em termos do estado epistêmico (verdade, certeza, pro-

babilidade, crença, evidência) e dos objetivos comunicativos dos dois participantes no ato 

comunicativo – falante e ouvinte. O quadro 1, reproduzido no capítulo 3 desta dissertação, 

apresenta as modalidades epistêmicas propostas por ele. 

 O autor enumera quatro modalidades proposicionais epistêmicas em termos de realis 

e irrealis, e o contraste entre as modalidades passa a incluir dois aspectos importantes: cogni-

tivo – de questões de verdade lógica para questões de certeza subjetiva, e comunicativo – de 

uma semântica orientada pelo falante para uma pragmática interativa, envolvendo negociação 

social entre falante e ouvinte.  

Tradicionalmente, a modalidade deôntica estaria mais relacionada com o nível prag-

mático da língua, por envolver permissão, obrigação, enquanto a epistêmica estaria mais rela-

cionada com a esfera mental, por expressar necessidade, possibilidade. A partir da reinterpre-

tação cognitivo-pragmática que Givón atribui à modalidade epistêmica, essas duas modalida-

des tradicionais passam a ser incluídas na modalidade irrealis, o que explica a presença do 

valor epistêmico também no submodo deôntico. Este corresponde à fraca manipulação e o 

epistêmico à baixa certeza, evidenciando o caráter cognitivo-pragmático dado à modalidade.  

Nesta dissertação, propomo-nos investigar o uso do subjuntivo na língua falada no 

Brasil, e interpretar os resultados obtidos à luz da Lingüística Funcional norte-americana. Ob-

servamos que todas as ocorrências de subjuntivo encontradas se inserem satisfatoriamente na 

proposta de Givón (2001), a saber, que o subjuntivo gramaticaliza-se, preferencialmente, nos 

contextos semânticos de baixa certeza e de fraca manipulação, o que significa que é possível 

uma previsão dos principais domínios semânticos em que o subjuntivo se realizará em qual-

quer língua, conforme afirmação do autor. 
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Constatamos também que esses submodos da modalidade irrealis (epistêmico e deôn-

tico) são escalares. Verificamos isso através da observação do comportamento fluido dos ver-

bos querer e fazer. O primeiro, mesmo permanecendo dentro do campo semântico de fraca 

manipulação, ocorreu em duas classificações diferentes, como verbo de modalização e verbo 

de manipulação. O segundo oscilou entre os dois campos semânticos, baixa certeza e fraca 

manipulação, sendo classificado tanto como pertencente ao submodo epistêmico quanto ao 

deôntico.  

Acreditamos que a reinterpretação da modalidade proposta por Givón, em termos de 

realis e irrealis, evidencia a importância do caráter cognitivo-pragmático para uma análise do 

modo verbal, desviando o foco das atenções geralmente centralizado na semântica e na sinta-

xe. Com essa afirmação não queremos dizer que esses campos de análise devem ser despreza-

dos em uma análise lingüística, seja ela qual for; antes, queremos enfatizar a importância da 

pragmática (interação entre os falantes) e da cognição (a subjetividade dos interlocutores) em 

uma situação real de comunicação. 

Resumindo nossas conclusões, vimos que: 

 

• O subjuntivo continua em pleno uso na fala de Natal com uma taxa de ocorrên-

cia de 88,7%;  

• Existe uma variação no uso do subjuntivo, alternando com o indicativo em 

11,3% dos casos;  

• As orações subordinadas substantivas objetivas diretas, as não-marcadas em re-

lação às demais orações subordinadas substantivas, são aquelas que apresenta-

ram maior emprego de verbos no subjuntivo (80,8 %); 

• Não houve ocorrências de orações subordinadas substantivas objetivas indire-

tas com o emprego do subjuntivo; 

• Os tempos verbais do modo subjuntivo mais empregados foram os simples: 

47,9 % de pretérito perfeito e 45,7 % de presente. A opção do falante em utili-

zar os tempos simples estaria também relacionada com uma maior clareza na 

comunicação entre os interlocutores; 

• Os 30 verbos diferentes que ocorreram na oração principal projetam a modali-

dade irrealis sobre as orações subordinadas, em que o subjuntivo gramaticali-

za-se nos dois campos semânticos, o de baixa certeza (submodo epistêmico) e 

o de fraca manipulação (submodo deôntico); 
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• Há uma escalaridade entre os submodos da modalidade irrealis, que pode ser 

verificada observando-se o emprego dos verbos querer e fazer. 

 

5.1.1.1 Alternância Entre Subjuntivo e Indicativo 
 

Nesta seção, analisaremos as situações de alternância entre subjuntivo e indicativo, nas 

orações subordinadas substantivas introduzidas pela conjunção que, nos contextos em que o 

subjuntivo é prescrito pela gramática tradicional mas não ocorre. Buscaremos identificar fato-

res que contribuam para a substituição do subjuntivo pelo indicativo, nesses contextos. 

Foram identificados 106 contextos de ocorrência de subjuntivo, e entre estes, 94 foram 

analisados na seção anterior, pois se tratam de ocorrências de subjuntivo em conformidade 

com a prescrição gramatical. As outras 12 ocorrências constituem o universo sobre o qual nos 

debruçaremos aqui, ou seja, aquelas em que o indicativo substitui o subjuntivo, contrariando o 

esperado.  

As 12 situações de alternância do modo verbal ocorreram em orações subordinadas 

substantivas objetivas diretas, como no exemplo 14 a seguir: 

 

14. ... aí um raio atingiu a nave ... aí desapareceu ... né ... aí nisso ... aí ele ficou 

desesperado ... chorando ... porque pensou que ele tinha morrido ... né ... que 

o doutor Brown tinha morrido ... (p. 94) 

 

Como vimos na seção anterior, as orações objetivas diretas são as não-marcadas em 

relação às demais orações subordinadas substantivas, pois são as que apresentam maior fre-

qüência e menor complexidade cognitiva, e que o subjuntivo ocorre preferencialmente nessas 

orações. Semelhantemente, as situações de alternância do modo verbal ocorrem preferencial-

mente nas orações objetivas diretas. Como as estruturas não-marcadas são aquelas que apre-

sentam uma maior freqüência de uso, são elas que sofrem maior desgaste e desbotamento se-

mântico, favorecendo, assim, o surgimento de novas estruturas com o mesmo valor de verda-

de.  

Foram identificadas 10 orações principais que, segundo a gramática tradicional, deve-

riam reger um subjuntivo na subordinada, o que não ocorreu. Nessas 10 orações, foram em-

pregados 5 verbos diferentes: pensar, com seis ocorrências (60%), pensar negativo, achar, 

acreditar negativo e permitir, todos com apenas uma ocorrência (10% cada). De acordo com 
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a classificação de Givón, que estabelece que os verbos que projetam uma modalidade irrealis 

sobre seus complementos são preferencialmente os de modalização, manipulação e os de per-

cepção/cognição/enunciação, os verbos acima, com exceção de permitir, são todos de percep-

ção/cognição/enunciação. Na tabela 3, apresentamos os números e freqüências encontrados 

para a classificação desses verbos principais quanto ao submodo. 

 

Tabela 3: Freqüência de ocorrência dos verbos principais quanto ao sub-modo, em contextos de  
uso de indicativo em lugar de subjuntivo 

 
Submodo 

Número 

de ocorrências 
% 

Modalização/não-implicativo Deôntico – – 

Manipulação/não-implicativo Deôntico 1 10 

Epistêmico 9 90 percepção/cognição/enunciação/ 

não-factivo/ Deôntico – – 

Total – 10 100 

 

 

Pelos resultados representados na tabela 3, concluímos que a alternância entre os mo-

dos subjuntivo e indicativo, nas orações subordinadas substantivas introduzidas por que, tende 

a acontecer preferencialmente quando o verbo da oração principal pertence ao campo semân-

tico de baixa certeza, ou seja, ao submodo epistêmico. Esse submodo, que é considerado por 

Givón (2001) como a categoria não-marcada, favorece a variação no emprego do modo sub-

juntivo, pois a alta freqüência de uso provoca um desgaste ou desbotamento semântico, ocasi-

onando o surgimento de novas estruturas que representam maneiras distintas de se dizer a 

mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade.  

As conclusões a que chegamos de acordo com os resultados obtidos a respeito dos 

contextos de alternância entre os modos subjuntivo e indicativo são: 

• As orações subordinadas substantivas objetivas diretas favorecem a alternância 

entre os modos verbais, pois constituem a categoria não-marcada em relação às 

demais orações subordinadas substantivas; 

• O campo semântico de baixa certeza, correspondente ao submodo epistêmico, 

favorece a alternância entre os modos verbais, pois representa a categoria não-

marcada em relação ao submodo deôntico. 
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5.2  A PESQUISA DE POPLACK 

 

Para a comparação do uso do modo subjuntivo no português falado no Brasil com o do 

francês, utilizamos os dados obtidos na pesquisa de Shana Poplack (1992) sobre a variação no 

emprego do modo subjuntivo na língua francesa falada no Canadá. Antes de passarmos aos 

resultados encontrados pela pesquisadora, achamos por bem examinar seus argumentos para, 

então, prosseguirmos com a comparação com o português. 

A pesquisadora, inicialmente, ressalta a preocupação de gramáticos e lingüistas sobre 

o valor do subjuntivo nas línguas românicas, explicitando a questão central: “a escolha do 

subjuntivo em certas proposições subordinadas decorre automaticamente da natureza do verbo 

principal e, nesse caso, o modo subjuntivo poderia ser interpretado como uma simples marca 

morfológica redundante de subordinação?” 6 (POPLACK, 1992, p. 235).  

A autora afirma que, de acordo com a posição da gramática tradicional, a escolha entre 

subjuntivo e indicativo expressa uma diferença de significado, determinada pela classe do 

verbo da oração principal. A explicação para a escolha modal se basearia, portanto, em crité-

rios semânticos. Contudo, Poplack relembra os numerosos casos de contra-exemplos, como já 

foi explorado neste trabalho em capítulos anteriores. Em função desse impasse, ela passa a 

analisar três abordagens para a interpretação da escolha do modo. 

 A primeira abordagem se baseia na distinção asserção/não-asserção. Essa proposta 

concebe a escolha do modo verbal como semântica, propondo que orações com características 

ligadas à asserção estão sempre no indicativo, e aquelas com características de não-asserção, 

no subjuntivo. Essa orientação se baseia, entre outros trabalhos, em pesquisas realizadas em 

espanhol por Terrell e Hooper em 1974 (apud POPLACK, 1992, p. 237). Para verificar a ve-

racidade dessa proposta também no francês, Poplack examinou seus dados de acordo com a 

categorização daqueles pesquisadores, e pôde afirmar que, no francês, não há nenhuma rela-

ção entre asserção e escolha do modo.  

Reproduzimos, na tabela 4 abaixo, os resultados que relacionam o uso do subjuntivo 

no francês à asserção e à factividade.  

 

 

 

 

                                                 
6 Tradução livre: “... raises the issue of whether mood choice in the embedded clause is an automatic conse-
quence of the nature of the governing verb [...] in which case mood could be interpreted as nothing more than a 
redundant morphological marker of subordination.”  
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         Tabela 4: Emprego do subjuntivo no francês do Canadá de acordo com a asserção e a factividade 

Assertivo   % Subjuntivo 

não-factivo/forte asserção 

avoir hâte 

espérer 

avoir l’espoir 

ter pressa 

esperar 

ter esperança 

100 

21 

0 

semi-factivo/asserção 

se souvenir 

se rappeler 

avoir connaissance (neg) 

lembrar-se 

lembrar-se 

saber (neg) 

100 

20 

0 

não-factivo/fraca asserção avoir l’air parecer 0 

Não-assertivo    

factivo verdadeiro/ 

não asserção 

trouver bom 

s’étonner 

reprocher 

aprovar 

assombrar-se 

reprovar 

100 

60 

0 

não-factivo/não asserção 

concevoir (neg) 

croire (neg) 

trouver (neg) 

conceber (neg) 

acreditar (neg) 

pensar (neg) 

100 

13 

0 

Volitivo    

 demander 

souhaiter 

prier 

mandar/perguntar/pedir 

desejar 

orar/rezar 

100 

40 

0 

Extraído de Poplack (1992, p. 238) 

 

Poplack conclui, pelos resultados da tabela 4, que, no francês do Canadá, verbos clas-

sificados como de forte asserção e de não-factividade, presentes em orações principais, apre-

sentam variação no emprego do subjuntivo nas orações subordinadas. Alguns implicam sem-

pre o emprego do subjuntivo, como no caso da expressão verbal avoir hâte, outros às vezes, 

como o verbo espérer, e outros não aceitam nunca o uso do subjuntivo nas subordinadas, co-

mo por exemplo, a expressão verbal avoir l’espoir.  

Semelhantemente aos resultados encontrados para os verbos assertivos, a tabela apre-

senta também os resultados para os verbos não-assertivos e para os volitivos. Todos eles a-

presentam verbos que sempre co-ocorrem com o subjuntivo, outros que o fazem algumas ve-

zes, e ainda outros que nunca o fazem. 

 Para que fique clara a noção de factividade, expomos aqui a definição apresentada por 

Long (1974, p. 5), ao pesquisar as classes semânticas dos verbos no francês, por nos parecer 

bem objetiva. Verbos factivos “são aqueles cujos complementos são pressupostos como ver-
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dadeiros. Essa pressuposição é definida principalmente em termos de ausência de sensibilida-

de à negação.” 7  

Apesar do pequeno conjunto de dados apresentados na tabela 4, para a autora fica cla-

ro que, no francês falado no Canadá, não existe obrigatoriedade de os verbos de asserção co-

ocorrerem sempre com indicativo e os de não-asserção com o subjuntivo. 

A segunda abordagem analisada por Poplack para uma interpretação a respeito da es-

colha do modo verbal é gerativista. Conforme assevera a autora, dentro da abordagem gerati-

vista existem diversos fenômenos em estudo para uma análise da utilização do subjuntivo, e 

entre eles, o mais citado é o efeito de Referência Distinta (Disjoint Reference effect) nas su-

bordinadas com subjuntivo, ou seja, “[...] a agramaticalidade da interpretação coreferencial de 

sujeitos pronominais com os mesmos traços para pessoa e número em sentenças complexas 

no subjuntivo, mas não no indicativo”. 8 Segundo essa proposta, a correferência entre o sujeito 

da proposição subjuntiva e o sujeito da principal seria excluída. Contudo, os dados de Poplack 

(1992, p. 238) apresentam exemplos que contrariam essa postulação, como vemos abaixo: 

 

J’aimerais que je comprenne. (subjuntivo) 

Eu gostaria que eu compreendesse.  

 

Mais je fallais j’y alle la mener puis aller la chercher. (subjuntivo) 

Mas (me) era necessário que eu fosse levá-la e depois buscá-la. 

 

O verbo falloir é impessoal no francês e equivale à locução ser necessário em portu-

guês. Note-se que o exemplo acima reflete a linguagem coloquial. Há uma nota explicativa no 

trabalho de Poplack dizendo que a correferência, nesse segundo exemplo, é resultado da rein-

terpretação do verbo impessoal falloir como pessoal. Pelas ocorrências acima, fica claro que, 

no francês do Canadá, existem casos de correferência entre o sujeito da subordinada subjunti-

va e o sujeito da oração principal. 

Ainda com relação às análises gerativistas, Poplack afirma que várias análises busca-

ram derivar o efeito de Referência Distinta do subjuntivo da hipótese de que o subjuntivo é 

essencialmente desprovido de temporalidade, e, por isso, concordaria sempre em valor [± pas-

sado] com o tempo do verbo da oração principal. A pesquisadora constata que, no francês, 

                                                 
7 Tradução livre: [...] factive verbs, those whose complements are presupposed to be true. Presupposition is here 
defined principally in terms of a lack of sensitivity to negation. (LONG, 1974, p. 5) 
8 Tradução livre: … the ungrammaticality of co-referential interpretation of pronominal subjects with the same 
features for person and number in subjunctive, but not indicative, sentential complexes”. 
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essa sujeição de concordância temporal das subordinadas com subjuntivo não procede, pois, 

contrariamente ao espanhol, o imperfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo, que deveriam 

concordar com os verbos principais no passado, praticamente desapareceram da língua falada. 

É, portanto, natural, segundo ela, que frases complexas, cujos verbos não estão em concor-

dância, sejam freqüentes, como podemos verificar a seguir: 

 

Je souhaite (presente do indicativo) qu’il lui en ait donné (pretérito perfeito do subjuntivo) 

une bonne claque sur la yeule. 

Eu espero que ele lhe tenha dado uma boa bofetada na cara.  

 

Elle a attendu (pretérito perfeito do indicativo) que ses enfants seyent (presente do subjun-

tivo) assez grands pour aller travailler. 

Ela esperou que seus filhos sejam suficientemente grandes para ir trabalhar.  

 

Fica claro, pelos exemplos acima, que na linguagem oral dos falantes de francês do 

Canadá não se verifica uma concordância temporal entre os verbos da principal e o da subor-

dinada, pois no primeiro exemplo temos o verbo principal no presente do indicativo e o da 

subordinada no pretérito perfeito do subjuntivo. No segundo exemplo, o verbo principal en-

contra-se no pretérito perfeito do indicativo e o da subordinada no presente do subjuntivo.  

Ainda com relação à concordância temporal, a autora afirma que, embora exista um 

forte efeito de concordância de tempo nos contextos em que o subjuntivo é prescrito no fran-

cês canadense contemporâneo, os subjuntivos subordinados não estão implicados. Essa rela-

ção temporal é verificada nas situações de uso do indicativo em lugar do subjuntivo.  

A terceira e última proposta analisada por Poplack para uma interpretação do emprego 

do modo verbal é a Variabilidade Inerente, defendida pela autora. Segundo ela, gramáticos e 

lingüistas estão de acordo em que existem três classes de verbos principais: uma que sempre 

está acompanhada do subjuntivo, uma segunda que nunca está e uma terceira que o emprega 

de forma variável, como na tabela 5. 

No entanto, todos os verbos listados na tabela 5 são tradicionalmente considerados 

como pertencentes à categoria que exige o subjuntivo. Além disso, ainda segundo Poplack, os 

verbos da tabela 5 que se encontram entre os que sempre exigem o subjuntivo e aqueles que 

nunca exigem não aparecem no seu corpus mais do que três ou quatro vezes. Em contraparti-

da, todos os verbos que estão classificados como apresentando uma variação no emprego do 

subjuntivo nas subordinadas apresentam uma freqüência de ocorrência elevada no corpus. 
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   Tabela 5: Distribuição do subjuntivo nas orações subordinadas de acordo com o verbo da principal. 

100% subjuntivo 0% subjuntivo Subjuntivo  

variável 

dire/dizer prier/orar / rezar vouloir/querer                  91% 

demander/perguntar /  

mandar/pedir 

se plaindre/reclamar avoir peur/temer               64% 

concevoir neg/conceber (neg) être surpris/estar surpreso Penser (neg)/pensar (neg)  13% 

désirer/desejar avoir l’espoir/esperar (ter 

esperança) 

empêcher/impedir               8% 

etc. etc. etc.  

Extraído de Poplack (1992, p. 240) 

 

Diante desses resultados, a autora propõe considerar que o emprego do subjuntivo é 

inerentemente variável, mesmo entre os verbos que supostamente teriam um emprego categó-

rico. Para ela, se esses verbos apresentassem uma freqüência de ocorrência mais elevada den-

tro do corpus, refletiriam também uma variação no emprego do subjuntivo, como os demais. 

Vale ressaltar que o tipo de variação alvo do estudo de Poplack nessa pesquisa é aque-

le em que o locutor emprega ora o subjuntivo ora o indicativo com o mesmo verbo na oração 

principal e no mesmo tempo verbal, como exemplificado a seguir: 

 

J’espère qu’ils soient (S) pas trop ingrat ...  

Eu espero que eles não sejam tão ingratos...  

 

Mais j’espère que je serais (C) capable de passer à travers.  

Mas eu espero que eu seria capaz de passar através. 

 

Mais j’espère que l’Église est (I) pas contre moi.  

Mas eu espero que a Igreja não é/está contra mim. 

 

Nos exemplos acima, o verbo da principal é o mesmo (espérer, em francês; esperar, 

em português) e está no presente do indicativo e o verbo da subordinada também é o mesmo 

(être, em francês; ser em português); S corresponde ao modo subjuntivo, C ao tempo condi-

cional do indicativo e I ao presente do indicativo. (POPLACK, 1992, p. 241). 
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Com base no que foi exposto sobre a interpretação da escolha do modo verbal, Po-

plack propõe que seja admitida a noção de variação inerente nos verbos, ou seja, que o modo 

subjuntivo é uma variante de uma variável lingüística que pode alternar com o indicativo em 

certas proposições subordinadas. Segundo essa hipótese, pode-se demonstrar que a escolha de 

uma ou outra variante em um dado contexto é condicionada, ou até mesmo favorecida, por 

certos fatores que compõem esse contexto, como por exemplo, a proximidade de um determi-

nado verbo da oração principal, mas não é inteiramente determinada por eles. 

Para esclarecer a noção de variação lingüística defendida pela autora, reproduzimos 

abaixo suas palavras: 

 

Ora, a noção de variável lingüística no sentido mais restrito implica duas ou mais maneiras 
de comunicar o mesmo sentido referencial. Para provar que o indicativo e o condicional são 
variantes do subjuntivo, seria necessário demonstrar que seu emprego diferencial não está 
associado a diferenças semânticas. (p. 243) 9 

 

É exatamente isso que suas análises subseqüentes sugerem. Para que seus resultados se 

enquadrem na teoria variacionista, Poplack teve de considerar os contextos nos quais o sub-

juntivo foi empregado e aqueles nos quais ele deveria ter sido, segundo a gramática normativa 

do francês, mas não foi.  

O corpus utilizado pela pesquisadora é composto por 3,5 milhões de palavras, oriun-

das de 240 horas de gravações com 120 locutores adultos (acima de 15 anos) nativos da lín-

gua francesa da região de Ottawa, capital do Canadá. A autora esclarece que os dados do cor-

pus foram recolhidos por meio de técnicas padrão sociolingüísticas (mas não esclarece que 

técnicas são essas), apresentando numerosos exemplos da fala espontânea e também de diver-

sos estilos, registros e assuntos de conversação.  

O primeiro passo da pesquisa foi o levantamento, no corpus, de todas as ocorrências 

de subjuntivo após a conjunção que. A justificativa da pesquisadora para isso baseia-se na 

impossibilidade, segundo as gramáticas prescritivas e a literatura lingüística, de se determinar 

a classe exata de verbos principais que propiciam o emprego do subjuntivo. Além disso, em 

francês, o emprego do subjuntivo está basicamente restrito a orações subordinadas introduzi-

das por que. A autora concentrou sua atenção em orações subordinadas substantivas, deixando 

de fora desse estudo as orações subordinadas adjetivas e as adverbiais.  

                                                 
9 Tradução livre: “Now, a linguistic variable in its most restricted sense involves two or more ways of conveying 
the same referential meaning. Thus in order to show that indicative or conditional and subjunctive are actually 
variants of each other, it would be necessary to demonstrate that they are not associated with differences in 
meaning. 
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Em seguida, procedeu à análise do contexto de cada verbo principal que governou, pe-

lo menos uma vez, um verbo no subjuntivo na oração subordinada substantiva, com o objetivo 

de verificar quais desses verbos permitem a alternância subjuntivo/indicativo. O total de ver-

bos principais encontrados que satisfazem essa condição é de 67, os quais correspondem satis-

fatoriamente aos que, segundo os gramáticos prescritivos, exigiriam o emprego do modo sub-

juntivo.  

Após esses procedimentos, os dados para a pesquisa constituíam cerca de 6.000 sen-

tenças contendo, cada uma, um verbo encaixado regido por um verbo principal que tenha o-

corrido com o subjuntivo pelo menos uma vez.  Contudo, a autora informa que quase a meta-

de dos verbos das subordinadas era ambígua, ou seja, não era possível distinguir se esses ver-

bos estavam flexionados no presente do indicativo ou no presente do subjuntivo (exceto as 1as 

e 2as pessoas do plural), como nos exemplos a seguir (p. 244): 

 

J’attends tout le temps quelqu’un parle (I,S?) first.10 

Eu sempre espero que alguém fale/fala primeiro. 

 

Bien, le petit il parle (I) les deux langues lui.  

Bem, o menor fala as duas línguas.  

 

As sentenças acima mostram que, no francês, algumas formas para o presente do indi-

cativo e do subjuntivo são idênticas, o que não acontece no português. A autora focalizou, 

então, em sua pesquisa apenas os casos não ambíguos, totalizando 2.694 sentenças.  

Para proceder à análise dos dados, a primeira etapa foi examinar como vários fatores, 

por vezes concorrentes, podiam contribuir, simultaneamente, para a escolha verbal que o fa-

lante deve realizar, e quais dentre eles eram significativos. Como fatores, Poplack cita o grau 

de asserção da encaixada, a natureza afirmativa, negativa, interrogativa ou condicional da 

oração principal, a presença de outros indicadores de modalidade não-afirmativa, tanto ex-

pressos lexicalmente (talvez, possivelmente), como pela escolha do tempo gramatical (futuro),  

ou ainda a classe semântica do verbo principal (volição, emoção). Foram considerados, ainda, 

outros fatores de natureza puramente sintática ou morfológica, como a concordância de tempo 

verbal entre verbos principais e encaixados, a presença da conjunção que, a presença de mate-

rial lingüístico entre os verbos principal e encaixado, a morfologia e a freqüência, no corpus, 

                                                 
10 Nesse exemplo observa-se uma peculiaridade do francês do Canadá, o uso de first, um anglicismo.  
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do verbo encaixado, e, obviamente, a associação lexical eventual de um dado verbo principal 

com um modo específico.  

Para a realização dessa análise, foi utilizado um programa de regras variáveis chamado 

GoldVarb (RAND e SANKOFF, 1988 apud POPLACK, 1992, p. 246). “Esse tipo de análise 

permite determinar, entre os componentes do contexto lingüístico, aqueles que apresentam um 

efeito estatisticamente significativo sobre a escolha do modo subjuntivo quando todos são 

considerados simultaneamente, como também estimar a importância relativa de cada um.”  11  

A primeira conclusão a que chegou a pesquisadora é que o uso do modo subjuntivo 

nas subordinadas substantivas permanece vigoroso no francês falado no Canadá. Das 2.694 

sentenças subordinadas com contextos apropriados para o emprego do subjuntivo, segundo a 

gramática tradicional, 77% estavam de acordo com a prescrição da gramática normativa en-

quanto 23% não, empregando o indicativo.  

Observando com mais atenção as orações principais, Poplack percebeu que o verbo 

falloir era responsável por 2/3 das ocorrências totais de subjuntivos. Caso esse verbo não se 

comportasse do mesmo modo que os demais verbos da sua classe semântica, i.e, volitivo, a 

autora optou por analisá-lo separadamente dos outros verbos das orações principais, a fim de 

que ele não provocasse distorção nos resultados. A análise mostrou, em primeiro lugar, que, 

em 89% das ocorrências, falloir é seguido de um verbo no subjuntivo.  Em segundo lugar, que 

três fatores cooperam para diminuir essa alta freqüência de emprego do subjuntivo, que são: 

1) o verbo da oração principal estar no futuro do pretérito do indicativo (condicional), 2) a 

existência de material lingüístico separando o verbo da principal do verbo da subordinada, e 

3) a escolha de um verbo no subjuntivo de uso não freqüente e com uma morfologia regular. 

Com relação a esse último fator, parece ser mais fácil para o falante, de acordo com a pesqui-

sadora, o uso de um verbo mais freqüentemente empregado e que possua uma morfologia 

irregular. 

A análise dos demais verbos principais que governam orações subordinadas com sub-

juntivo demonstrou que, diferentemente do verbo falloir, a taxa de ocorrência dos modos in-

dicativo e subjuntivo é praticamente a mesma, havendo uma pequena tendência para a ocor-

rência do subjuntivo (54%), enquanto para falloir a taxa de ocorrência do subjuntivo é de 

89%. Poplack concluiu, ainda, que os fatores que contribuem para a escolha pelo falante do 

modo subjuntivo com outros verbos principais que não falloir são: 1) que o verbo da oração 

                                                 
11 Tradução livre: This kind of analysis enables us to determine which of these environmental factors have a 
statistically significant effect on choice of subjunctive mood when all of them are considered together, as well as 
to estimate the relative magnitude, or importance, of each. 
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principal seja volitivo, e num grau menor, emotivo; 2) que esse verbo da principal não esteja 

no futuro do pretérito do indicativo; 3) que o verbo tenha uma alta freqüência e uma morfolo-

gia irregular. Estes fatores coincidem com aqueles encontrados para o verbo falloir, excetuan-

do-se a presença de material lingüístico entre os verbos da principal e da subordinada.  

Com relação aos casos em que o uso do subjuntivo é esperado, segundo a gramática 

normativa, mas não ocorre, a pesquisa de Poplack mostrou que, quando o falante não emprega 

o subjuntivo na subordinada, ele opta pela concordância do tempo verbal entre os verbos da 

principal e o da subordinada. Segundo os resultados da autora, em 78% das ocorrências de 

futuro do pretérito (conditional) na subordinada, o verbo da principal estava no mesmo tempo 

verbal; 46% para o presente do indicativo, 100% para o futuro perifrástico, 54% para o imper-

feito e 35% para o pretérito perfeito (passe composé). A autora tomou esse fato como uma 

evidência a favor do emprego do modo verbal segundo um critério não-semântico.  

Conforme Poplack, os fatos mais relevantes que agem sobre a escolha do modo verbal 

nas orações subordinadas são o significado do verbo da oração principal (aspecto semântico) e 

a concordância de tempo verbal entre o verbo da principal e o verbo da subordinada (aspecto 

morfossintático). No entanto, quanto ao aspecto semântico, alguns casos de verbos que apre-

sentam a mesma distribuição sintática (por exemplo, exigem a mesma preposição, ocorrem na 

mesma posição) e significados semelhantes não corroboram a idéia de que o aspecto semânti-

co seja um fator relevante para a escolha do modo verbal nas orações subordinadas. Os verbos 

préférer (preferir) e aimer mieux (gostar mais), por exemplo, quando verbos de orações prin-

cipais, exigem respectivamente 100% e 2% de ocorrências de subjuntivo nas subordinadas.  

A partir desses dados, Poplack faz a seguinte afirmação: “se o modo é em si mesmo 

portador de sentido, sua escolha em um dado contexto não deveria ser afetada por traços mor-

fológicos e sintáticos desse contexto” (p. 257). Para a autora, os resultados encontrados favo-

recem uma interpretação morfossintática do emprego do modo verbal. 

Em suma, podemos ver que as conclusões de Poplack são: 

• O subjuntivo continua em pleno uso no francês falado no Canadá, ocorrendo 

em 77% dos contextos prescritos pela gramática normativa, nas orações subor-

dinadas substantivas introduzidas por que; 

• O verbo falloir, o mais freqüente entre os verbos principais, ocorre com um 

verbo no subjuntivo na oração subordinada em 89% das vezes; 

•  Os demais verbos principais são empregados com outro no subjuntivo na su-

bordinada em 54% das ocorrências; 



 

 

66 

• O contexto ideal para a ocorrência do subjuntivo em uma subordinada substan-

tiva introduzida por que é: a) que o verbo principal seja volitivo ou emotivo; b) 

que o verbo principal não esteja no futuro do pretérito (condicional); c) que o 

verbo da subordinada seja de alta freqüência de uso e de morfologia irregular; 

• O contexto ideal para o emprego do indicativo em lugar do subjuntivo espera-

do é: a) que o verbo da principal seja um verbo de opinião; b) que o verbo da 

principal esteja no condicional (futuro do pretérito); c) que haja concordância 

de tempo verbal entre os verbos da principal e o da subordinada. 

 

5.3  UMA COMPARAÇÃO ENTRE O PORTUGUÊS E O FRANCÊS 

 
Um dos nossos objetivos nessa pesquisa é comparar nossos resultados com aqueles 

encontrados para o francês. Uma grande dificuldade para alcançar esse objetivo é que nossos 

dados são em número bastante reduzido, o que impede o uso do softwear utilizado por Po-

plack para a obtenção de seus resultados. Como já foi mencionado, o programa GoldVarb 

(RAND e SANKOFF, 1988 apud POPLACK, 1992, p. 246) fornece valores estatísticos para 

fatores que ocorrem simultaneamente, apresentando aqueles que exercem uma maior ou me-

nor influência sobre a escolha do modo verbal. Em vista disso, realizamos uma análise estatís-

tica simples, utilizando apenas os fatores de maior relevância para a pesquisa no francês.  

Nosso primeiro passo foi investigar a freqüência de ocorrência dos verbos das 83 ora-

ções principais que têm uma subordinada no subjuntivo. Encontramos 30 verbos diferentes 

que são repetidos nessas orações. Diferentemente dos resultados de Poplack (1992), não iden-

tificamos no português nenhum verbo que apresente uma freqüência extremamente elevada, 

como falloir no francês, que representa 66,7% de todas as ocorrências de verbos principais 

com uma subordinada subjuntiva. Por essa razão, o verbo falloir foi estudado separadamente 

para que, caso apresentasse um comportamento diferente dos demais verbos de sua classe 

semântica, não comprometesse os dados da pesquisa. No português, como pode ser visualiza-

do na tabela 6, o verbo que apresentou maior freqüência foi querer, com 11 ocorrências, o que 

representa apenas 13,2% do total.  
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Tabela 6: Verbos com maior número de ocorrências em orações 
   principais  com uma subordinada no subjuntivo 

Verbo No. de ocorrência 

Querer 11 

Ser 9 

Fazer 8 

Dizer 7 

Achar 6 

Pensar 5 

... ... 

Total  83 

 

 

Além disso, não observamos uma diferença brusca entre a freqüência de querer e a 

dos demais verbos, pelo contrário, há uma gradação, partindo de uma até onze ocorrências. 

Por essa razão, não vamos analisar nenhum verbo separadamente, uma vez que nenhum deles 

apresenta uma freqüência desproporcional.  

Após a identificação dos verbos das orações principais que co-ocorreram pelo menos 

uma vez com um verbo no subjuntivo, procedemos a sua divisão em três classes semânticas, 

conforme procedimento da pesquisa com o francês: verbos volitivos, emotivos e de opinião. 

Poplack (1992, p. 251) considera que a classe semântica do verbo da oração principal é um 

dos fatores que contribuem para a escolha do modo nas orações subordinadas. Segundo ela, 

quase todos os verbos principais usados pelos falantes de seu corpus caem naturalmente em 

uma dessas três classes. No quadro 4, a seguir, apresentamos a classificação dos verbos en-

contrados no nosso banco de dados de acordo com as categorias utilizadas por Poplack: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

Volitivos Emotivos Opinião Outros 

Dizer Gostar Achar Entender 

Esperar Gostar (neg) Achar (neg) Fazer 

Esperar (neg) 12 Imaginar Acreditar Importar (neg) 

Ficar Imaginar (neg) Acreditar (neg) Ser 

Impedir  Crer Significar (neg) 

Mandar  Entender (neg) Ter 

Pedir  Pensar  

Permitir  Supor  

Permitir (neg)    

Querer    

Querer (neg)    

Recomendar    

Quadro 4: Classificação dos verbos das orações principais 

 

Note-se que o verbo entender (neg) foi classificado como de opinião enquanto enten-

der foi classificado como pertencente à categoria outros. No primeiro caso, o verbo possui um 

valor de opinião, pois demonstra que o falante não concorda com a maneira como a pintura 

que ele observa foi feita, conforme o exemplo 15, a seguir: 

 

15. ... agora as camadas dessa montanha eu acho muito estranhas ... num entendo 

porque que elas tenham essas camadas ... com cores diferentes ... (p. 69) 

 

Já o emprego do verbo entender, conforme demonstrado no exemplo 16, apresenta 

uma valor de cognição, pois refere-se à compreensão da leitura e do estudo da bíblia. 

 

16. ... estudo e crescimento ... né ... como estudar a bíblia ... métodos né ... melhor 

pra estudar ... pra estudar ... pra entender ... que se fosse um número muito 

grande de pessoas nesse ... nesse grupo ... pronto ... eu falei quantos? quatro 

... né? (p. 138) 

 

Nossos dados mostram que 41% das ocorrências de verbos principais são volitivos, 

9,6% emotivos, 24,1% de opinião e os demais verbos que não se enquadram em nenhuma 

                                                 
12 Adotamos o procedimento de Poplack (1992), que distingue os verbos que ocorrem na negativa.  
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dessas classes semânticas totalizam 25,3%. Vemos na tabela 7, a seguir, as porcentagens de 

cada classe semântica para as 83 ocorrências dos verbos principais, como também as porcen-

tagens da distribuição dos 30 diferentes verbos usados que co-ocorreram pelo menos uma vez 

com um subjuntivo: 

 

           Tabela 7: Distribuição dos verbos principais e de suas freqüências de ocorrência 
em classes semânticas em orações subordinas substantivas no português 

Classe semântica Freqüência de ocorrência 

dos verbos principais 

Distribuição dos 

verbos principais 

Volitivo 34 (41%) 12 (40%) 

Emotivo 8 (9,6%) 4 (13,3%) 

Opinião 20 (24,1%) 8 (26,7%) 

Outros 21 (25,3%) 6 (20%) 

Total 83 (100%) 30 (100%) 

 

 

Podemos observar que os verbos de volição são os que mais contribuem para o empre-

go do subjuntivo no português e que os verbos de opinião aparecem em segundo lugar. Esses 

resultados concordam com os encontrados para o francês, que apontam também os verbos de 

volição como os que mais contribuem para o emprego do modo subjuntivo nas orações subor-

dinadas, mas diferem quanto aos que representam o segundo lugar, que no caso do francês são 

os de emoção. Para o francês, a presença de um verbo de opinião desfavorece o emprego do 

subjuntivo, como mostra a tabela 8. Os valores apresentados na tabela 8 correspondem aos 

pesos dos fatores que variam entre 0 e 1. Aqueles que apresentam valores acima de .5 devem 

ser interpretados como os que favorecem o emprego do subjuntivo, enquanto aqueles abaixo 

de .5, como os que desfavorecem.  
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     Tabela 8: Fatores que contribuem para a escolha do modo subjuntivo nas orações subordinadas substantivas 
                     no francês 

Classe   

semântica do 

verbo principal 

Tempo do verbo 

principal 

Presença de  

que 

Morfologia/ 

freqüência do verbo  

da subordinada 
Volitivo .77 Pret. imperfeito .65 Presença .52 Irregular/freqüente .56 

Emotivo .66 Presente .51 Ausência .39 Regular/raro .36 

Opinião .09 Pret. perfeito .42     

  Fut. perifrast .38     

  Condicional .25     

Extraído de Poplack (1992, p. 251)  

 

Um segundo fator de contribuição para a ocorrência do modo subjuntivo, segundo Po-

plak, é o tempo do verbo da oração principal. Na tabela 8, observamos que, no francês, o pre-

térito imperfeito e o presente do indicativo favorecem o emprego do subjuntivo na oração 

subordinada. Todavia, o emprego de um verbo no condicional (futuro do pretérito) desfavore-

ce o uso do subjuntivo na oração subordinada.  

Apresentamos nossos resultados quanto à contribuição do tempo dos verbos das ora-

ções principais na tabela 9, abaixo. 

 

        Tabela 9: Tempo verbal da oração principal  
Tempos                                                      % 

Presente 37 (44,6%) 

Pret. perfeito 18 (21,7%) 

Pret. imperfeito 16 (19,3%) 

Infinitivo 4 (4,8%) 

Fut. perifrastico 3 (3,6%) 

Fut. Pretérito (condicional) 2 (2,4%) 

Pres. Subjuntivo 2 (2,4%) 

Gerúndio 1 (1,2 %) 

 83 (100%) 

 

 

No português, nossos resultados indicam que o presente do indicativo é o tempo verbal 

que mais favorece o emprego do subjuntivo na subordinada, enquanto no francês esse tempo 

verbal aparece em segundo lugar. Já o pretérito imperfeito, que no francês exerce o maior 

peso na escolha do subjuntivo, no português aparece em terceiro lugar. Percebemos que, no 
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português, ocorre um deslocamento do pretérito imperfeito da primeira posição para a tercei-

ra, quando comparado ao francês. O tempo verbal que mais contribui para o não emprego do 

subjuntivo no português é o gerúndio, seguido do presente do subjuntivo e do futuro do preté-

rito do indicativo, que corresponde ao condicional no francês, do futuro perifrástico e do infi-

nitivo. 

 Um outro fator apontado por Poplack em sua pesquisa é a presença da conjunção que. 

Na verdade, esse fator já está previsto na análise, uma vez que a proposta é de estudarmos as 

orações subordinadas substantivas introduzidas por essa conjunção. A informação que esse 

dado fornece é qual a influência desse fator, quando analisado simultaneamente aos demais. 

E, como já informamos anteriormente, nossos dados não permitem que obtenhamos tal infor-

mação.  

Quanto à morfologia e freqüência dos verbos empregados no subjuntivo nas orações 

subordinadas, encontramos 52 verbos diferentes, e entre eles dez (19,2%) são irregulares e 

correspondem a 47 (50%) de todas as 94 ocorrências de subjuntivo. Verificamos, portanto, 

que, semelhantemente ao que acontece no francês, os verbos irregulares apresentam maior 

freqüência de emprego no subjuntivo em orações subordinadas substantivas. Os verbos irre-

gulares no subjuntivo encontrados nas orações subordinadas, e suas respectivas freqüências de 

ocorrência estão na tabela 10. 

A partir desses resultados, podemos concluir que o contexto ideal para a escolha do 

modo subjuntivo, no português, em orações subordinadas substantivas introduzidas por que, é 

a presença do verbo de volição na oração principal no presente do indicativo. Além disso, os 

verbos irregulares apresentam uma maior freqüência de emprego no subjuntivo nas orações 

subordinadas. 
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      Tabela 10: Número de ocorrências e freqüência dos verbos  
   irregulares empregados no subjuntivo 

Verbos Número de 

ocorrências 

Freqüência 

em % 

Ter 13 13,8 

Ser 12 12,8 

Ir 7 7,4 

Dar 5 5,3 

Estar 3 3,2 

Fazer 2 2,1 

Haver 2 2,1 

Por 1 1,1 

Ver 1 1,1 

Vir 1 1,1 

Total  47 50% 

Total de todas 

as ocorrências 
94 100% 

 

 

Procedemos, em seguida, à análise dos exemplos em que o modo indicativo foi utili-

zado em lugar do subjuntivo. Foram encontrados doze exemplos de orações subordinadas 

substantivas ligadas a dez orações principais13. Classificamos os verbos das orações principais 

quanto ao tempo verbal e semanticamente, e os verbos das orações subordinadas quanto à 

morfologia. Os resultados encontrados estão na tabela 11, a seguir.  

 

        Tabela 11: Fatores que contribuem para a escolha do modo indicativo nas orações subordinadas  
            substantivas no português 
Classe semântica 

do verbo 

da oração principal 

Tempo do verbo 

da oração principal 

Morfologia/ 

freqüência do verbo 

da subordinada 

Opinião 9 (90%) Pret. perfeito 5 (50%) Regular/raro 7 (58,3%) 

Volitivo 1 (10%) Pret. imperfeito 4 (40%) Irregular/freqüente 5 (41,7%) 

Emotivo - Presente 1 (10%)   

 10 (100%)  10 (100%)  12 (100%) 

 

                                                 
13 Duas das orações principais têm, como complemento, duas orações subordinadas. 
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Verificamos que os verbos de opinião favorecem a alternância do modo verbal, sendo 

observados em 90% das ocorrências com o modo indicativo. Esse resultado está de acordo 

com os resultados para o francês, conforme a tabela 8, em que verificamos que os verbos de 

opinião desfavorecem o emprego do subjuntivo. 

Quanto ao tempo verbal da oração principal, no português o pretérito perfeito favorece 

o emprego do indicativo. Apesar de serem apenas cinco dados, eles correspondem à metade 

do total de ocorrências. Comparando com os resultados para o francês na tabela 8, verifica-

mos que esse resultado também está em conformidade com os resultados de Poplack. De a-

cordo com os resultados para o francês, o pretérito perfeito desfavorece o emprego do modo 

subjuntivo, enquanto o pretérito imperfeito e o presente do indicativo o favorecem.  

 Finalmente, quanto à morfologia e freqüência do verbo da subordinada, o emprego de 

verbos regulares e de menor freqüência de uso favorece o emprego do indicativo em lugar do 

subjuntivo, o que também concorda com os resultados para o francês na tabela 8.  

Note-se que a concordância entre os nossos resultados e os do francês não é imediata-

mente comparável, dada a escassez de dados no português. No entanto, observa-se que nossos 

resultados apresentam a mesma tendência verificada para o francês. 

Ressalvadas as devidas diferenças de ocorrências dos dados, de posse desses resulta-

dos, podemos concluir que o contexto de alternância do uso do subjuntivo com o do indicati-

vo nas orações subordinadas substantivas introduzidas por que no português parece ser o mes-

mo para o francês. Esse resultado é significativo, pois ele representa um dos nossos objetivos, 

que é investigar os contextos que favorecem a alternância do modo verbal no português e 

comparar com os resultados para o francês.  

Um outro fator relevante na pesquisa sobre o francês é a concordância de tempo entre 

os verbos da principal e da subordinada nas situações de emprego do modo indicativo em lu-

gar do subjuntivo esperado. Para Poplack, essa concordância é uma evidência para uma expli-

cação não-semântica para a escolha do modo. No entanto, nossos resultados não indicam essa 

relação de concordância verbal no português. Das doze ocorrências de indicativo nas subordi-

nadas, apenas duas apresentam concordância de tempo verbal com o verbo da oração princi-

pal, como podemos verificar na tabela 12. Observamos apenas uma ocorrência de concordân-

cia verbal para o pretérito perfeito e outra para o presente do indicativo. Outra vez, a paucida-

de dos dados não permite conclusões definitivas. 
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Tabela 12: Relação entre o tempo dos verbos das orações principal e subordinada com o emprego do modo  
       indicativo  

Tempo do verbo  

da oração principal 

Tempo do verbo da oração  

subordinada 

Pretérito perfeito  6 Pretérito perfeito 1 Pretérito imperfeito 2 Mais-que-perfeito 3 

Pretérito imperfeito 5 Mais-que-perfeito 2 Futuro perifrástico 3   

Presente 1 Presente 1     

 

 

Resumindo nossas conclusões, verificamos que: 

• Nenhum verbo principal do português apresentou ocorrência desproporcional em rela-

ção aos demais, como o verbo falloir do francês; 

• O contexto ideal para o emprego do subjuntivo nas orações subordinadas substantivas 

introduzidas pela conjunção que no português é o de verbo de volição e, em um grau 

menor, de opinião, no presente do indicativo na principal. De modo semelhante, no 

francês o contexto ideal é de verbo de volição e, em um grau menor de emoção, no 

pretérito imperfeito ou no presente do indicativo na principal; 

• O contexto que favorece o emprego do indicativo em lugar do subjuntivo nas orações 

subordinadas substantivas introduzidas por que no português é o mesmo que para o 

francês, isto é, verbo de opinião no pretérito perfeito na oração principal;  

• Nossos resultados não apontam a concordância de tempo verbal, entre os verbos da 

oração principal e da subordinada, como um fator relevante para a alternância no em-

prego do modo verbal nas orações subordinadas substantivas introduzidas pela con-

junção que. 

 

 



6 PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA 
 

Existe, hoje, uma preocupação com a aplicação dos resultados das pesquisas lingüísti-

cas ao ensino de línguas e com a contribuição que essa área de conhecimento possa dar a esse 

campo educacional. Muitas pesquisas funcionalistas têm sido realizadas tendo como um dos 

seus objetivos a atuação docente em sala de aula, em consonância com o interesse que carac-

teriza a lingüística aplicada. Para Oliveira e Coelho (2003, p. 89), “trata-se de uma mediação 

entre teorização lingüística e prática pedagógica, uma das concepções epistemológicas da 

lingüística aplicada”.  

Nas palavras de Furtado da Cunha (1998, p. 57)  

 

A contribuição que a lingüística pode dar ao ensino de línguas é na formação do professor 
responsável pelas aulas, fornecendo o conhecimento lingüístico que fundamentará suas ex-
plicações, orientará a preparação de seus programas de ensino e de seus materiais pedagógi-
cos.  

 

O primeiro passo para a realização da tarefa de ensino-aprendizagem pelo professor de 

língua é a definição dos conceitos de língua e de gramática que nortearão suas atividades do-

centes, pois a partir dessas concepções desenvolvem-se diferentes abordagens e métodos para 

a prática em sala de aula.  

Para a execução da tarefa de ensino de uma língua, seja ela materna ou estrangeira, e-

xistem questões fundamentais que precisam ser respondidas pelo professor. Travaglia (2000, 

p. 17), discorrendo sobre o ensino do português como língua materna, enumera quatro respos-

tas para uma questão fundamental: “Para que se dá aula de português a falantes nativos de 

português?”. A primeira resposta apresentada pelo autor propõe que o ensino de língua mater-

na tem por objetivo “desenvolver a competência comunicativa dos usuários da língua”, ou 

seja, promover uma capacidade progressiva de uso e de adequação da língua às diversas situa-

ções de comunicação. Certamente esse é também um dos objetivos do ensino de uma língua 

estrangeira. Quando se ensina/aprende uma outra língua, umas das metas é que aquele que 

aprende seja capaz de ter sucesso em diferentes situações de comunicação, tais como situa-

ções formais, informais, familiares, de trabalho, científicas, turísticas etc.  

A segunda resposta propõe que o ensino de língua materna deve levar o aluno a domi-

nar a norma culta e deve também ensinar a variedade escrita, usadas em situações de interação 

mais restritas, já que o aluno é um falante que domina a norma coloquial de sua comunidade. 
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No caso de uma língua estrangeira, o ensino da norma culta e da escrita também é importante, 

pois possibilita ao aprendiz acesso a obras literárias, trabalhos científicos, jornais etc. Além 

disso, a possibilidade de escrever possibilita outros tipos de interação, como busca de empre-

go, intercâmbio, e muito mais.  

Como terceira resposta, Travaglia propõe o ensino da língua materna enquanto institu-

ição social, para saber como ela funciona e como está constituída. É o mesmo tipo de conhe-

cimento necessário para saber como um banco, instituição financeira, funciona, para saber 

suas divisões, categorias, classes e subclasses. Da mesma forma que os pontos anteriores, esse 

propósito também é importante no ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, pois 

conhecimento teórico sobre a língua – seu léxico, suas classes gramaticais, sua sintaxe – é 

importante para desenvolver a competência lingüística do aluno.  

Finalmente, a quarta resposta apresenta como objetivo do ensino da língua materna le-

var o aluno a desenvolver o pensamento científico, ensiná-lo a pensar, um objetivo útil tam-

bém para outras áreas de estudo e de conhecimento. Nesse âmbito, podemos citar também a 

aprendizagem de uma língua estrangeira. A aquisição de uma nova língua é semelhante à de 

um novo conhecimento, exige raciocínio e compreensão. Pensar a língua, refletir sobre o uso 

de estruturas e expressões, tudo isso colabora para o desenvolvimento do pensamento científi-

co. 

Podemos verificar, a partir do que foi exposto acima, que os resultados das pesquisas 

lingüísticas devem ser aplicados tanto ao ensino de língua materna como ao de língua estran-

geira, já que os propósitos de ambos são basicamente os mesmos. Mas existe uma diferença 

fundamental que deve estar presente na mente e na prática do docente: o propósito do ensino 

da língua materna não é levar ao usuário da língua o conhecimento de sua língua, uma vez 

que ele já é falante dessa língua. Ressaltamos, aqui, que o propósito do ensino de língua ma-

terna é ampliar os recursos de uso da língua para o falante nativo, conforme os argumentos de 

Travaglia (2000). 

Corroborando as afirmações dos autores citados acima, Possenti (1997) levanta uma 

questão central: o professor deve “ensinar língua ou ensinar gramática?” (p. 53). Para ele os 

professores devem ser ou estar convencidos  

 

de que o domínio efetivo e ativo de uma língua dispensa o domínio de uma metalinguagem 
técnica. Em outras palavras, se ficar claro que conhecer uma língua é uma coisa e conhecer 
sua gramática é outra. Que saber uma língua é uma coisa e saber analisá-la é outra. Que sa-
ber usar suas regras é uma coisa e saber explicitamente quais são as regras é outra. Que se 
pode falar e escrever numa língua sem saber nada ‘sobre’ ela, por um lado, e que, por outro 
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lado, é perfeitamente possível saber muito ‘sobre’ uma língua sem saber dizer uma frase 
nessa língua em situações reais. (p. 54) 

 

Possenti esclarece que o propósito do ensino de língua não é o ensino da gramática 

dessa língua, ou dito de outra maneira, ensinar gramática não significa ensinar língua.  

Outras questões fundamentais para a prática do professor de língua materna, segundo 

Travaglia (2000), e que podemos ampliar para o professor de língua estrangeira, dizem respei-

to à concepção de língua e à concepção de gramática e também aos diferentes tipos de ensino 

de língua e à variação lingüística. 

Procuraremos, nas seções seguintes, abordar essas questões de grande importância pa-

ra a prática docente, e ao final, propor exercícios e atividades de ensino para o português so-

bre modalidade e modo subjuntivo. 

 

6.1  DIFERENTES CONCEPÇÕES DE LÍNGUA 

 

A concepção de língua adotada pelo professor orientará sua reflexão e sua prática de 

ensino em sala de aula, definindo seus propósitos, seu planejamento e os exercícios que fará 

com seus alunos. Ou seja, o modo como o professor concebe a língua influi diretamente na 

forma como ele estrutura sua atividade docente.  

Antes de passarmos às diferentes concepções de língua, achamos por bem fazer uma 

distinção entre língua e linguagem.  

Lyons (1987) apresenta algumas definições de língua e de linguagem extraídas, se-

gundo suas palavras, de trabalhos clássicos de lingüistas famosos. Para ele, essas concepções 

introduzem “algumas das propriedades que alguns lingüistas consideram como traços essenci-

ais das línguas tais quais as conhecemos” (p. 21). Vejamos primeiramente as definições de 

linguagem. 

A primeira definição, segundo Sapir (1929, apud LYONS, 1987, p. 17), afirma que “a 

linguagem é um método puramente humano e não instintivo de se comunicarem idéias, emo-

ções e desejos por meio de símbolos voluntariamente produzidos”. Observamos que nessa 

concepção de linguagem a função comunicativa representa um papel central. 

Hall (1968, apud LYONS, 1987, p. 18) propõe que a linguagem é “a instituição pela 

qual os humanos se comunicam e interagem uns com os outros por meio de símbolos arbitrá-

rios orais-auditivos habitualmente utilizados”. Vemos também nessa concepção de linguagem 
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a ênfase na função comunicativa e na interação social, e, além disso, o papel do ouvinte é res-

saltado. 

Travaglia (2000) também apresenta três concepções de linguagem: a linguagem como 

expressão do pensamento, a linguagem como meio ou instrumento de comunicação e, final-

mente, como forma ou processo de interação. 

Na concepção de linguagem como expressão do pensamento, não são levados em con-

sideração o interlocutor, a situação de comunicação e o propósito comunicativo.  

A linguagem vista como meio ou instrumento de comunicação é tida como um código 

virtual, também isolado do uso e do processo de produção.  

Quando a linguagem é considerada uma forma ou processo de interação, é tida como o 

lugar de interação humana onde o usuário da língua age e atua sobre o interlocutor. 

A abordagem funcionalista concebe a linguagem de acordo com a terceira concepção, 

como instrumento de interação humana. Para essa abordagem, a linguagem é um instrumento 

de comunicação que deve atender às necessidades diárias dos seus usuários. Dessa forma, a 

proposta funcionalista pode contribuir com o estudo da relação discurso x gramática, de mo-

do que o ensino da gramática esteja totalmente baseado no discurso, para que possa estabele-

cer a correspondência entre forma (gramática) e função (discurso).  

Oliveira e Cezario (2006, p. 202) esclarecem:  

 

A abordagem funcionalista estuda a estrutura gramatical inserida na situação real de comu-
nicação, considerando o objetivo da interação, os participantes e o contexto discursivo. Pro-
cura nesses elementos a motivação para os fenômenos investigados. 

 

Adotando essa compreensão de linguagem, o professor deve procurar desenvolver ao 

máximo os recursos lingüísticos de seus alunos para que eles se tornem cada vez mais capazes 

e eficientes em suas interações, e mais aptos a participar de diferentes situações comunicati-

vas, que exijam diferentes registros e/ou diferentes modalidades da língua.  

A partir das diferentes concepções apresentadas para linguagem, pode-se perceber que 

ela é definida em termos abstratos e que se refere à faculdade biológica que nos capacita a 

aprender a usar uma língua.  

Como definição de língua, Lyons (1987) apresenta primeiramente a definição de Blo-

ch e Trager (1942, apud LYONS, 1987, p. 17), que diz que “uma língua é um sistema de sím-

bolos vocais arbitrários por meio dos quais um grupo social co-opera”. Para essa concepção 

de língua, é a função social da linguagem que desempenha um papel central e há uma restri-

ção à língua falada. 
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A segunda concepção de língua, conforme Robins (1979, apud LYONS, 1987, p. 19), 

afirma que definições formais de língua tendem a ser triviais, não trazendo grandes informa-

ções, a não ser que pressuponham alguma teoria geral da linguagem e da análise lingüística. 

Mesmo assim, ele assinala que “as línguas são sistemas de símbolos [...] quase totalmente 

baseados em convenções puras ou arbitrárias, enfatizando, contudo, sua flexibilidade e adap-

tabilidade”. Ressaltamos, aqui, o aspecto da flexibilidade e adaptabilidade introduzido por 

Robins.   

Outra definição de língua é a de Chomsky (1957, apud LYONS, 1987, p. 20), que diz 

que “doravante considerarei uma lingua(gem) como um conjunto (finito ou infinito) de sen-

tenças, cada uma finita em comprimento e construída a partir de um conjunto finito de ele-

mentos”. Reproduzimos as palavras de Lyons (1987, p. 21) ao comentar a definição de 

Chomsky: 

 

A definição chomskiana de ‘lingua(gem)’ foi citada aqui em grande parte pelo contraste que 
estabelece com as outras; tanto no estilo quanto no conteúdo. Não menciona a função comu-
nicativa das línguas, naturais ou não; não diz nada sobre a natureza simbólica dos elementos 
ou de suas seqüências. Seu objetivo é chamar a atenção para as propriedades puramente es-
truturais das língua(gens) e sugerir que tais propriedades podem ser investigadas numa pers-
pectiva matematicamente precisa.  
 
 

A partir das definições de diferentes lingüistas apresentadas acima, verificamos que 

definir o que é língua constitui uma tarefa bastante complexa, o que, evidentemente, reflete a 

complexidade do próprio objeto a ser descrito. Contudo, é necessário que o professor tenha 

em mente uma concepção que guie sua prática docente, pois diferentes concepções de língua 

conduzem a diferentes reflexões, metodologias e atividades de ensino-aprendizagem.  

Vale ressaltar os traços importantes de uma língua evidenciados pelas definições que 

acabamos de apresentar: é um sistema simbólico; desempenha uma função comunicativa; par-

ticipa da interação social; pressupõe a existência de interlocutor; é adaptável/flexível. Depre-

ende-se, daí, que a língua desempenha um papel central na interação humana, pois representa, 

através de símbolos, as intenções comunicativas e interacionais dos interlocutores, adaptando-

se às diferentes situações comunicativas e constituindo-se conforme as pressões de uso.  

Sabe-se que, ainda hoje, o ensino de língua materna e também de línguas estrangeiras 

privilegia as estruturas morfossintáticas sem levar em consideração o sentido que elas veicu-

lam. A proposta funcionalista fornece uma nova maneira de ensinar e aprender uma língua, 

materna ou não, trabalhando a gramática no discurso, em uso, conforme as palavras de Olivei-

ra e Coelho (2003, p. 94), a seguir: 
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As questões relativas à morfologia e à sintaxe deixam de representar um fim em si mesmas 
para se constituírem em pontos cuja análise será necessária ao alcance do competente e efi-
ciente desempenho lingüístico. Trata-se da proposta da gramática no discurso, do reconhe-
cimento dos recursos gramaticais como componentes e concorrentes da tessitura textual.  

 

Depreendemos daí que, de acordo com a abordagem funcionalista, a língua só pode ser 

analisada em situações reais de uso, razão pela qual os estudos funcionalistas sempre se de-

bruçam sobre exemplos retirados de contextos reais de comunicação, e não sobre exemplos 

criados, inventados. Nas situações reais de uso da língua ocorrem interferências externas, co-

mo por exemplo, variações de registro (informal e formal) e de modalidade (oral e escrito), 

que na maioria das vezes não são levadas em consideração pela gramática normativa. Segun-

do Oliveira e Cezario (2006, p. 200): 

 

 [...] ao professor, não basta mais conhecer a gramática tradicional. Sem desprezar esse fun-
damental conhecimento, é preciso que o docente tenha condições de tratar usos marginais, 
não contemplados na abordagem convencional, mas que circulam e, em muitos casos, são 
bastante freqüentes e às vezes legitimados na comunidade lingüística. 

 

Cabe, portanto, ao docente combinar ou mesclar atividades lingüísticas que apresen-

tem usos mais gramaticais e convencionais com outras mais criativas ou de âmbito mais indi-

vidual e discursivo. Tanto para alunos de língua materna como para os de língua estrangeira, é 

de extrema importância uma ampla competência lingüística, que se constitui, na verdade, do 

domínio de estratégias de comunicação adequadas a diferentes situações sociointeracionais. 

Dentre estas, podemos citar o acesso a trabalhos científicos e a leitura de obras literárias na 

língua original, o uso da norma culta em situações que assim o exijam, como também a inte-

ração com grupos sociais que façam uso de diferentes variedades dialetais.  

Nesta seção, procuramos esclarecer a importância de o professor adotar uma concep-

ção de língua e também evidenciar que esta não é uma tarefa fácil, devido à complexidade do 

objeto. 

 

6.2  OS DIFERENTES TIPOS DE GRAMÁTICA 

 

Nesta seção, buscamos apresentar outra noção também controvertida entre os estudio-

sos da linguagem: o conceito de gramática. Para muitos deles, a concepção de gramática é 

fundamental para um processo de ensino-aprendizagem eficiente de língua.  
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Possenti (1997, p. 63) concorda com a necessidade de se saber o que é gramática, “se 

não para ensinar gramática, pelo menos para defender tal ensino”. Ele inicia sua reflexão pro-

pondo, para efeito de argumentação, que se aceite que a palavra gramática significa ‘conjunto 

de regras’, e a partir daí destaca três maneiras de entendê-la e relaciona essas maneiras com 

três definições já correntes entre os lingüistas: 1) conjunto de regras que devem ser seguidas 

ou gramática normativa; 2) conjunto de regras que são seguidas ou gramática descritiva e 3) 

conjunto de regras que o falante da língua domina ou gramática internalizada.  

A primeira definição é a mais conhecida do professor de língua, pois é a que se adota 

nas gramáticas pedagógicas e nos livros didáticos que se destinam a fazer com que seus leito-

res aprendam a “falar e escrever corretamente” (POSSENTI, 1997, p. 64). É também aquela 

ensinada nas escolas, que se concentram na norma culta de uma língua ou língua oficial. “En-

sinar gramática, nessa concepção, é ensinar língua, que, por sinal, é ensinar norma culta, o que 

significa ensinar a desprezar outras variedades – não só por ignorá-las, mas por considerá-las 

inferiores”. (MENDONÇA, 2001, p. 234-235). 

A gramática descritiva, “descreve as regras de estruturação e uso de uma língua” 

(MENDONÇA, 2001, p, 237), e “orienta o trabalho dos lingüistas, cuja preocupação é des-

crever e/ou explicar as línguas tais como elas são faladas”, ocupando-se, portanto, com qual-

quer variedade da língua, e não apenas com a variedade culta. “O que caracteriza uma gramá-

tica puramente descritiva é que ela não tem nenhuma pretensão prescritiva” (POSSENTI, 

1997, p. 65).  

Finalmente, a gramática internalizada “refere-se a hipóteses sobre os conhecimentos 

que habilitam o falante a produzir frases ou seqüências de palavras de maneira tal que essas 

frases e seqüências são compreensíveis e reconhecidas como pertencentes a uma língua” 

(POSSENTI, 1997, p. 69). Ou seja, ”é o conjunto de regras que é dominado pelos falantes e 

que lhes permite o uso normal da língua” (TRAVAGLIA, 2000, p, 32). Nas palavras de Men-

donça (2001, p, 238):  

 

Nesse caso, saber uma língua pode ser entendido como ter internalizada a gramática dessa 
língua. É segundo essa perspectiva que se diz que todo falante nativo de português sabe o 
português, sabe a gramática de sua língua e conhece as diferentes variedades lingüísticas 
com as quais tem contato.  

 

Para exemplificar a maneira como uma definição, tanto para língua quanto para gra-

mática, adotada por um professor interfere diretamente em suas ações na atividade de ensino 
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de língua, passaremos a expor as diferentes maneiras de encarar o erro lingüístico de acordo 

com as diferentes concepções de gramática vistas acima. 

“A noção mais corrente de erro é a que decorre da gramática normativa: é erro tudo 

aquilo que foge à variedade que foi eleita como exemplo de boa linguagem” (POSSENTI, 

1997, p. 78). Ou ainda, “toda realização lingüística que esteja fora dos padrões estabelecidos 

como ideais” (MENDONÇA, 2001, p, 237). 

Segundo a concepção de gramática descritiva, “só seria erro a ocorrência de formas ou 

construções que não fazem parte, de maneira sistemática, de nenhuma das variantes de uma 

língua” (POSSENTI, 1997, p. 79). Mendonça (2001, p. 238) corrobora essa idéia afirmando 

que se um determinado enunciado não foi encontrado na norma culta falada no Brasil, mas 

confirma-se que essa construção ocorre sistematicamente em outra variedade do português, 

ela não é um erro, e sim uma inadequação à norma culta. Para Possenti (1997, p. 80) “a ado-

ção de um ponto de vista descritivo permite-nos traçar uma diferença que nos parece funda-

mental: a distinção entre diferença lingüística e erro lingüístico”.  O autor considera erro se-

qüências que ocorreriam apenas na fala de estrangeiros, tais como essas meninos, o meninos, 

tu vou.  

Para a concepção de gramática internalizada também não existe a noção de erro lin-

güístico, e sim inadequação da variedade lingüística utilizada em uma determinada situação 

de interação, por não atender às regras sociais de uso.  

Verificamos que cada um dos conceitos de gramática referidos acima apresenta objeti-

vos diversos, os quais vão levar professores e alunos a diferentes reflexões sobre a língua, a 

diferentes atividades de aprendizagem e a diferentes explicações para o funcionamento da 

língua.  

 

6.3  LINGÜÍSTICA FUNCIONAL APLICADA: UMA PROPOSTA DE 

ENSINO  

 

Após haver apresentado os diferentes conceitos de língua e de gramática, mostrando 

que as diferentes maneiras de conceber a língua levam às diferentes concepções de gramática, 

e após haver indicado a necessidade, para o professor de língua, de adotar uma dessas concep-

ções, passaremos a apresentar nossa proposta de ensino de gramática, mais especificamente, 

das categorias modo e modalidade.  
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Em primeiro lugar, faz-se necessário relembrar qual é a nossa concepção de língua e 

de gramática. Defendemos aqui a concepção de língua como um lugar de interação humana. 

Vista dessa maneira, a língua é um instrumento de interação social que atende às necessidades 

comunicativas de seus usuários. Para tanto, eles devem estar aptos a utilizar esse instrumento 

em um maior número possível de situações de comunicação. Portanto, o professor que tem 

essa concepção de língua em mente buscará desenvolver cada vez mais os recursos lingüísti-

cos de seus alunos, proporcionando-lhes o contato com e o conhecimento de diferentes regis-

tros (formal e informal) e de diferentes modalidades da língua (oral e escrito).  

A noção de gramática adotada nesta dissertação decorre da noção de língua exposta 

acima. A gramática, portanto, resulta das regularidades da língua, decorrentes de pressões 

cognitivas e, sobretudo, de pressões do uso. Procede daí que o discurso origina e modela a 

sintaxe, e, por conseguinte, a sintaxe de uma língua natural, ou a sua gramática, é dinâmica, 

adaptável e flexível.  

Essas concepções de língua e de gramática têm como conseqüência uma visão particu-

lar sobre o ensino de língua. Uma vez que não existe a noção de erro lingüístico, e sim a de 

diferença lingüística ou, em outras palavras, a inadequação lingüística, o ensino de língua 

valorizará não apenas a norma culta, mas também as demais variedades com seus diferentes 

graus de formalidade, como também as modalidades oral e escrita.  

Travaglia (2000, p. 38) aponta três diferentes tipos de ensino de língua: o prescritivo, o 

descritivo e o produtivo. O prescritivo, como o próprio nome já diz, busca levar o aluno a 

substituir sua variedade lingüística, considerada inaceitável, pela variedade culta. O segundo 

tipo de ensino, o descritivo, mostra como a língua funciona, analisando todas as variedades. E, 

finalmente, o ensino produtivo tem por objetivo ensinar novas habilidades lingüísticas, au-

mentando assim os recursos que o falante já possui. Busca desenvolver a competência lingüís-

tica dos usuários da língua.  

Em uma concepção funcional da língua e da gramática, o ensino descritivo e o prescri-

tivo não podem representar um fim em si mesmos; pelo contrário, devem ter um lugar redi-

mensionado na sala de aula. O ensino descritivo deve ser um meio para o conhecimento da 

língua como instituição social, enquanto o ensino prescritivo não deve apresentar valores ab-

solutos.  

Para um ensino produtivo, a compreensão de que a gramática é a própria língua em 

uso é imprescindível, como também a de que a gramática da língua é uma só. Contudo, há 

diferentes formas de focalizá-la no ensino. Utilizaremos aqui a proposta de Travaglia (2000, 

p. 109) para um ensino produtivo. Ele nomeia quatro tipos de enfoques para um ensino de 
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gramática produtivo: gramática de uso, gramática reflexiva, gramática teórica e gramática 

normativa.  

O primeiro enfoque, a gramática de uso, se debruça sobre o conhecimento implícito da 

língua pelo usuário, a gramática internalizada. Procura desenvolver nos alunos o automatismo 

de uso das unidades, regras e princípios da língua e das diversas variedades, sem recorrer à 

descrição e à explicitação do funcionamento. Esse enfoque no ensino da gramática leva a um 

maior conhecimento do uso da língua por parte do aluno. 

A gramática reflexiva, por sua vez, amplia o conhecimento sobre a língua, pois busca 

lidar com recursos lingüísticos que o aluno ainda não domina, levando-o à aquisição de novas 

habilidades lingüísticas. Fazer o aluno refletir sobre a língua e descobrir novas regras possibi-

litará o domínio consciente de uma língua que ele já domina inconscientemente. 

O terceiro enfoque que Travaglia (2000) propõe para um ensino produtivo da gramáti-

ca é o que ele denomina de gramática teórica, que também desenvolve o conhecimento sobre 

a língua. A partir desse enfoque, é realizada uma sistematização teórica a respeito da língua, 

ou seja, o professor explicita a gramática. 

Finalmente, a gramática normativa, que tem por objetivo central apresentar as regras 

da variedade padrão, e, portanto, não leva muito em consideração os critérios de adequação.  

Nossa idéia é de trabalhar em conformidade com a proposta de Travaglia (2000) sobre 

os diferentes enfoques de gramática na prática docente. Acreditamos que essa visão expressa 

bem o ponto de vista funcionalista sobre o ensino de língua, já que esse quadro teórico conce-

be a gramática como a própria língua em uso. Contudo, o funcionalismo lingüístico também 

incorpora os demais enfoques gramaticais para o ensino de língua, uma vez que reconhece a 

necessidade de uma reflexão sobre a língua, bem como de um estudo teórico e consciente. 

Vale ressaltar que essas concepções de gramática devem fazer parte de um conjunto de estra-

tégias de ensino produtivo, e não serem o próprio objetivo do ensino.  

 

6.3.1 Sugestões de atividades para o ensino de modo e modalida-
de em língua portuguesa 

 

Passaremos agora à nossa proposta de atividades para o ensino de modo e modalidade, 

tendo em mente as concepções de língua, gramática e ensino apresentadas acima. Buscaremos 

elaborar sugestões de atividades para o ensino do português, mas acreditamos que elas tam-

bém serão válidas para o ensino do francês. Caberá ao professor determinar a que nível esco-
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lar cada tipo de exercício é apropriado, adequando-o às necessidades de seus alunos. Quere-

mos ressaltar também que não pretendemos apresentar exercícios inéditos, e sim sugerir novas 

maneiras de propor e explorar atividades que já fazem parte da prática dos professores de lín-

gua.  

Nossa primeira proposta de atividade contempla o enfoque da gramática de uso. Nes-

sa perspectiva, busca-se trabalhar a partir da produção dos próprios alunos. Exercícios de re-

petição, transformação, alternância ou de substituição são indicados, conforme Travaglia 

(2000). Tomemos um exemplo retirado do nosso banco de dados: 

 

17. ... eu comecei a nadar basicamente porque eu tinha um problema de saúde ... 

né ... alérgico e a médica recomendou que eu nadasse ... isso desde os seis a-

nos de idade ... né ... (p. 102)  

 

O texto acima constitui um exemplo de uso, prescrito pela gramática normativa, do 

pretérito imperfeito do subjuntivo na oração subordinada e o do pretérito perfeito do indicati-

vo na oração principal. A partir desse exemplo, exercícios de substituição de diferentes ver-

bos, regulares e irregulares, conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo podem ser reali-

zados, objetivando a internalização do uso e das diferentes formas de conjugação, regular e 

irregular, desse tempo verbal. Vejamos alguns exemplos de formulação desse tipo de exercí-

cio. 

 

1) Substituir, nas frases abaixo o verbo em destaque pelo indicado entre parênteses, 

como no exemplo:  

A médica recomendou que eu nadasse. (pular) 

 Resposta esperada: A médica recomendou que eu pulasse. 

  

1.a) (ir) 

  R: A médica recomendou que eu fosse. 

 1.b) (fazer)  

  R: A médica recomendou que eu fizesse. 

 

2) Transformar as frases a seguir conforme o exemplo dado:  

 Eu nado.  

 Resposta esperada: A médica recomendou que eu nadasse. 
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 2.a) Eu canto. R: A médica recomendou que eu cantasse. 

 2.b) Eu vejo. R: A médica recomendou que eu visse. 

 

No exercício 2, de transformação, promove-se a internalização, pelo uso, da formação 

dos subjuntivos a partir do presente do indicativo. 

Exercícios de concordância também podem ser utilizados como atividades de gramáti-

ca em uso, por exemplo, a substituição na frase da primeira pessoa do singular pela primeira 

do plural, com a conseqüente flexão do verbo no plural. 

Esse tipo de exercício proporciona a aquisição das estruturas pela substituição e repe-

tição, além de constituir um ótimo recurso para introduzir o emprego de verbos que apresen-

tam uma forma irregular para o pretérito imperfeito do subjuntivo.  

Como segunda proposta de atividade, tendo em mente o enfoque da gramática refle-

xiva, tomemos os exemplos 18 e 19 abaixo, retirados do nosso corpus:  

 

18. ... foi uma explosão ... quebrou todo o material que estava exposto em cima da 

mesa ... eu branca ... eu fiquei ... olha ... eu pensei que eu fosse morrer sabe ... 

quando ... o colégio inteiro correu pro laboratório pra ver o que tinha sido ... 

(p. 22)  

 

19.  ... e eu num sei ... num sei ... até hoje eu num ... num entendi ... num entendi de 

jeito nenhum ... e eu fiquei tão ... é a ... ficou tão cheio de escoriações nas per-

nas principalmente ... que eu pensava que num ia andar mais ... num tinha 

quebrado nada ...mas tinha medo de andar   (p. 08) 

 

Um primeiro passo seria levar os alunos a discutir se existe alguma diferença de senti-

do entre as proposições grifadas, observando que as duas proposições apresentam o mesmo 

sentido de hipótese ou dúvida. Fazê-los trabalhar com textos que utilizam diferentes recursos 

lingüísticos que apresentam o mesmo propósito comunicativo, levá-los-á à compreensão das 

diferentes variedades da língua e suas situações de uso, bem como as possíveis diferenças de 

sentido. A atividade a seguir exemplifica esse enfoque reflexivo sobre a gramática. 

 

3) Descubra se existe diferença de sentido entre as frases abaixo, e, em seguida, identi-

fique as diferentes situações em que cada frase pode ser empregada: 
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3.a) Eu pensei que eu fosse morrer sabe... 

3.b) Eu pensava que num ia andar mais. 

 

As duas frases acima exprimem o sentido de incerteza, hipótese. Pode-se, nessa etapa 

da atividade, requerer dos alunos outras formas para expressar essa mesma intenção, o que 

constituiria oportunidade para a reflexão sobre outras estruturas lingüísticas que não apenas o 

modo verbal, que expressam a modalidade, como o emprego dos advérbios como talvez, pos-

sivelmente, provavelmente etc. O professor deve, nessa atividade, procurar apresentar aos alu-

nos textos de diferentes registros da língua para que eles possam identificar a que variedade as 

estruturas em 3.a) e 3.b) se adequam. A utilização do recurso em 3.a) é mais abrangente, sen-

do aplicável às modalidades oral e escrita e a diversas variedades, sem que seja considerada 

inapropriada. Já a estrutura em 3.b) apresenta um campo de aplicação mais restrito, não sendo 

adequada à escrita, exceto em uma situação muito aproximada à da oralidade, nem tampouco 

à variedade oral culta.  

Atividades com um enfoque sobre a gramática teórica almejam proporcinar aos alu-

nos a sistematização teórica a respeito da língua, para, assim, evitar o uso totalmente incons-

ciente de fórmulas, sem qualquer reflexão sobre o sentido (FRANCHI, 1987, apud TRAVA-

GLIA, 2000, p. 225).  Esse tipo de atividade, que também envolve reflexão, tem por objetivo 

levar aos alunos o conhecimento teórico da gramática de forma explícita e a sistematização da 

teoria. Sugerimos uma atividade a partir dos dois exemplos anteriores: 

  

4) Identifique as diferenças estruturais nos exemplos abaixo: 

4.a) Eu pensei que eu fosse morrer sabe... 

4.b) Eu pensava que num ia andar mais. 

 

Os alunos devem identificar os diferentes tempos e modos verbais e seus empregos, a 

semântica dos verbos das orações principais, conforme as gramáticas normativas a apresen-

tam e seu papel no uso do subjuntivo nas orações subordinadas. O exemplo 4.a) com o verbo 

da oração principal no pretérito perfeito do indicativo e o da subordinada no pretérito imper-

feito do subjuntivo segue a prescrição da gramática normativa para o emprego do subjuntivo 

comunicando uma ação que deveria ou poderia ter ocorrido. O emprego do verbo pensar na 

oração principal, classificado como verbo de hipótese ou suposição (FARACO e MOURA, 

1988, p. 240) exige o uso de um verbo no subjuntivo na oração subordinada. A noção de su-

bordinação pode também ser explorada nessa atividade. O segundo exemplo, em 4.b), tam-
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bém com o verbo pensar na oração principal indicando incerteza, traz esse verbo no pretérito 

imperfeito do indicativo, assim como o verbo da subordinada. Nesse exemplo, o uso do preté-

rito imperfeito na oração subordinada, muito usado na fala em lugar do subjuntivo, também 

expressa incerteza, dúvida, possibilidade. Nesse tipo de atividade não há intenção prescritiva, 

pois se efetua o estudo teórico das diversas variantes da língua. 

Finalmente, sob a ótica da gramática normativa, as atividades não levam em consi-

deração os critérios de adequação, focalizando, prioritariamente, a norma culta. O exercício 4, 

anteriormente proposto, pode servir também para esse tipo de atividade. Nesse caso, o profes-

sor apresentará a estrutura prescrita pela norma culta e ressaltará o uso dessa variante lingüís-

tica. Explicitará que o exemplo em 4.a) é o que apresenta a forma prescrita pela gramática 

normativa, e está de acordo com a norma culta. 

 Acreditamos que as sugestões apresentadas poderão contribuir para a diversificação 

da prática em sala de aula por parte do professor de língua no que diz respeito ao modo sub-

juntivo e à modalidade. As atividades propostas podem ser utilizadas sob a ótica das diferen-

tes gramáticas (de uso, reflexiva, teórica e normativa), em defesa da postura de que o ensino 

de língua deve levar em consideração não apenas o estudo da gramática por si, mas também 

os diferentes recursos disponíveis na língua para expressar um mesmo sentido e seus diferen-

tes contextos de uso, valorizando o conhecimento prévio dos alunos a respeito de suas respec-

tivas variedades lingüísticas. 

Concluindo, procuramos, nesta seção, apresentar atividades que demonstrem a aplica-

bilidade dos resultados de pesquisa lingüística a respeito de modalidade e de modo verbal. 

Esses exercícios têm como objetivo principal levar os alunos a compreender que o modo é 

uma subcategoria da modalidade, ou seja, que modalidade é uma categoria muito mais ampla, 

como sugerido no exercício 3. Compreender os conceitos de realis e irrealis, mesmo que eles 

não sejam explicitados, levando os alunos a identificar as diferentes situações de uso dessas 

modalidades, contribuirá para capacitá-los a utilizar as distintas estruturas gramaticais que são 

adequadas para a expressão da modalidade, em diferentes situações de comunicação. 

Alguns exercícios sugerem a comparação entre textos com o emprego de diferentes 

modos verbais para, em seguida, levar o aluno a identificar o propósito comunicativo de cada 

um. Outros, de transformação, por exemplo, propõem que o aluno passe um determinado tex-

to de um modo verbal para outro e observe se houve mudança de sentido. Esses exercícios, 

realizados através de discussões em sala de aula, não teriam uma orientação normativa, mas 

serviriam para identificar e ressaltar as diferentes estruturas gramaticais que o falante tem a 

sua disposição para transmitir determinados significados. 
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Com relação ao ensino de francês, já que as condições de uso do subjuntivo nessa lín-

gua são semelhantes às do português, nas aulas de língua francesa o professor poderia se valer 

de exercícios como os propostos acima, em português e em francês, para chamar a atenção 

para essas semelhanças, e, desse modo, facilitar o processo de ensino-aprendizagem da língua 

estrangeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao iniciarmos este trabalho, propusemos como objetivo geral investigar o uso do mo-

do subjuntivo na modalidade falada do português. Para isso, objetivos específicos foram tra-

çados, como descrever os contextos de ocorrência do subjuntivo e de ocorrência do indicativo 

em substituição ao subjuntivo no português do Brasil, em orações subordinadas substantivas 

introduzidas pela conjunção que; identificar fatores que possam contribuir para a substituição 

do subjuntivo pelo indicativo e comparar os resultados dessa análise com os da pesquisa reali-

zada sobre o francês falado no Canadá (POPLACK, 1992). 

Uma vez que nosso foco é a alternância no emprego do modo indicativo em lugar do 

subjuntivo, na língua falada, elegemos como referencial teórico para a análise dos dados a 

Lingüística Funcional norte-americana, já que essa abordagem leva em consideração aspectos 

da língua que não são relevantes para outras linhas de estudo da linguagem humana. Alguns 

desses aspectos dizem respeito à importância do estudo da língua em uso, à valorização das 

variedades de uma língua, à distinção entre a fala e a escrita, considerando que cada uma des-

sas modalidades apresenta suas particularidades, à concepção de diferença lingüística em lu-

gar de erro lingüístico e à noção de variação lingüística.  

A questão central dessa dissertação é: se os usuários do português estão alternando o 

uso do modo subjuntivo com o indicativo, em situações não previstas pela gramática normati-

va, quais fatores determinariam a escolha do modo verbal face ao evento narrado? Nossos 

resultados indicam que fatores pragmáticos e semânticos atuam no momento em que o usuário 

faz uso do modo verbal, evidenciando que esses fatores influenciam a sintaxe, que não é, por-

tanto, autônoma. Podemos dizer que nossos resultados indicam que não há uma sujeição gra-

matical no emprego do modo subjuntivo nas orações subordinadas aqui estudadas.   

Partindo de uma interpretação funcionalista sobre o uso do subjuntivo, baseada especi-

almente no princípio da marcação, nossos resultados indicam que as orações subordinadas 

substantivas objetivas diretas são aquelas que apresentam maior ocorrência de verbos no sub-

juntivo, e que os tempos verbais do modo subjuntivo mais empregados foram os simples, em 

lugar dos compostos. A opção do falante em utilizar essas orações, que são não-marcadas e 

cognitivamente mais simples, como também os tempos simples do modo subjuntivo, estaria 

relacionada com o propósito de uma maior clareza e objetividade na comunicação entre os 

interlocutores. 
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Quanto ao aspecto semântico, os verbos das orações principais que regem um subjun-

tivo na subordinada são, na grande maioria dos casos, verbos de manipulação ou verbos de 

percepção/cognição/declaração. Esses verbos projetam a modalidade irrealis sobre as orações 

subordinadas, nas quais o subjuntivo gramaticaliza-se em dois campos semânticos, o de baixa 

certeza (submodo epistêmico) e o de fraca manipulação (submodo deôntico). Verificamos 

uma escalaridade entre os submodos da modalidade irrealis, que pode ser verificada obser-

vando-se o emprego dos verbos querer e fazer. 

Assim como se dá no emprego do subjuntivo de acordo com a norma padrão, também 

nos casos de alternância com o indicativo fatores pragmáticos e semânticos atuam na escolha 

do modo verbal. Vale ressaltar que, apesar da pequena quantidade de dados tanto de subjunti-

vo quanto de alternância entre subjuntivo e indicativo encontradas no Corpus D&G, os resul-

tados indicam uma variação no uso da modalidade irrealis.  

Outro objetivo desse estudo foi a comparação entre os resultados de alternância de 

modo verbal encontrados para o português com os resultados sobre o francês, cuja análise se 

deu nos moldes da Sociolingüística Variacionista. Os dados apontam que o contexto ideal 

para o emprego do subjuntivo nas orações subordinadas substantivas introduzidas pela con-

junção que é o mesmo para as duas línguas: verbo da oração principal de volição flexionado 

no presente do indicativo. O contexto que favorece o emprego do indicativo em lugar do sub-

juntivo nas orações subordinadas substantivas introduzidas por que no português também é o 

mesmo que no francês, isto é, verbo de opinião na oração principal conjugado no pretérito 

perfeito.  

A pesquisa sobre o francês aponta ainda a concordância de tempo verbal, entre os ver-

bos da oração principal e da subordinada, como um fator relevante para a alternância no em-

prego do modo verbal nas orações subordinadas substantivas introduzidas pela conjunção que. 

Nossos resultados não evidenciam a importância desse fator sintático para a escolha do modo 

verbal pelo falante.  

Buscamos, finalmente, propor uma aplicação dos resultados obtidos nesta pesquisa pa-

ra a prática docente. Acreditamos que atividades que promovam a descrição da língua em suas 

diferentes variedades, bem como atividades que levem à reflexão sobre o funcionamento da 

língua e sobre os objetivos do uso da língua pelos seres humanos serão de grande valia para 

professores conscientes da existência de conteúdos do ensino de língua em que se percebe 

uma divergência entre o que diz a gramática normativa e o que o falante emprega no dia-a-

dia.  
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Certos de que esta dissertação não pode apresentar todas as respostas nem tampouco 

conclusões definitivas sobre as questões aqui levantadas, esperamos que este trabalho possa 

contribuir para os estudos sobre a língua de uma maneira geral e mais especialmente para a 

descrição do português falado no Brasil. Esperamos, também, ter dado alguma contribuição à 

área do ensino de língua na medida em que focalizamos um caso reconhecido de variação 

lingüística, o do emprego do modo indicativo pelo subjuntivo.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Orações subordinadas introduzidas por “que” com verbo 

no subjuntivo 

 

ENSINO SUPERIOR  

 

1. ((riso)) voltou ... aí enterrou lá no ... no cemitério lá ... e ficou na esperança que o ... o 

menino também voltasse né ... porque o gato voltou ... (p. 12)  

2. ... aí o velho expulsou ele de casa né ... porque num queria que ele visse é:: a mulher 

dele lá ... a velha lá e o cachorro dele lá ... um pastor alemão bem grande ... (p. 13)  

3. I: é ... dois copos ... é dois copos não ... um copo e dois dedos mais ou menos dois de-

dos de água ou leite ... depende ... como você queira que a massa fique ... fique mais 

macia ... (p. 17)  

4. ... foi uma explosão ... quebrou todo o material que estava exposto em cima da mesa ... 

eu branca ... eu fiquei ... olha ... eu pensei que eu fosse morrer sabe ... quando ... o co-

légio inteiro correu pro laboratório pra ver o que tinha sido ... (p. 22)  

5. ... que eu tinha deixado um livro meu lá na sala ... né ... aí eu corri pra sala ... quando 

eu cheguei lá ... tava lá o professor sentado ... esperando que alguém fosse abrir a por-

ta pra ele sair ... (p. 23)  

6. ... como eu tava falando da minha mais tendência para o espiritismo ... não significa 

que eu seja espírita ... né ... eu não sou necessariamente espírita ... (p. 29)  

7. ... e umas rodelas de limão ao lado do peixe ... porque determinadas pessoas gostam 

que ele fique mais puxado pro limão ... (p. 28)  

8. ... tem uma parede em frente que é de mármore ... que faz com que você tenha que en-

trar à direita ... você sobe um degrau ... (p. 25)  

9. ... religião pra mim é uma crença ... faz-se necessário que qualquer indivíduo tenha 

uma religião ... (p. 28)  
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10.   ... enquanto que as:: uma pessoa que tem Deus dentro de si ... não importa que cami-

nho ela utilize para chegar a esse deus ... (p. 30)  

11.   ... eu acho que Deus quer que você realmente busque ... busque nele ... (p. 30)  

12. ... que tinha os estudos e tinha gente fazendo ... que ia fazer perguntas:: que era geral/ 

geralmente à tarde ... é os cultos à noite né ... os debates sobre o:: é:: como ser jovem 

... como comportamento ... todo ... é:: num esperava que fosse dessa forma ... (p. 34)  

13. ... agradeci porque Deus permitiu que eles vivessem e que eles trouxeram uma experi-

ência boa pra mim ... depois disso a gente veio pra casa ... (p. 35)  

14.  ... “levanta menino” ... e ele:: e o pai dele mandou que ele se levantasse e quando eu:: 

nesse momento quando alguém é:: essa pessoa me falou dessa história me comoveu 

muito ... (p. 36)  

15. ... eu sei que o soldado já fica com medo dele ... porque o soldado também imaginava 

que ele fosse descontar o que ele tinha feito né ... (p. 37) 

16.  ... hoje o presi/ ontem o presidente Itamar esperando que o ... o ... o ministro da justi-

ça chegasse pra dizer alguma coisa ... o ministro da fazenda também pra ver se ele di-

zia alguma coisa como é que ia fazer a economia ... (p. 41)  

17. ... as coisas belas realmente que o ser humano possui e que às vezes o meio ambiente 

ou os seus amigos fazem com que você encubra isso... esconda isso o máximo ... (p. 

35)  

18. ... extraordinária e até hoje eu:: num esqueci e guardo pra mim essa experiência e es-

pero que se repita mais vezes ... melhores do que essa e que todo mundo aprendatam-

bém a mesma coisa e que botem isso em prática (p. 35)  

19. ... chega até o momento em que eles se diziam que eram bicho e não gente e viviam 

em condições miserável como:: como animais e não como gente ... então é preciso que 

haja uma decisão nesse ... nesse nosso Brasil ... (p. 37)  

20. ... é preciso que haja alguém que invista mais na educação ... das classes mais pobres 

que é a grande maioria pra que eles despertam mais que a gente possa ter um dia uma 

vida digna né ... (p. 40)  
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21. E: mas eu achava que pelo fato de você ter ido assumir um emprego ... tivesse alguém 

esperando você ... (p. 48)  

22. ... acabou é:: se apoquentando lá ... e pediu um ... que lhe servissem é ... um feijão com 

arroz ... ((riso)) (p. 54)  

23. ... e pediu que pelo amor de Deus esquecesse o acontecido ... e:: voltasse atrás e ... que 

o rapaz iria ser punido ... iria ser ... como é que se diz ... (p. 55)  

24. I: sim é ... eu tinha eu ... pensei que tivesse concluído o trab/ concluído o trabalho mas 

quando cheguei na parte em que eu achava que ia dar nó mesmo ... (p. 64)  

25. ... inclusive eu tenho uma Ponta Negra que eu gostaria que o senhor é ... bolasse comi-

go ... (p. 68)  

26. E: é isso que eu ia perguntar ... eu pensei que eu fosse exclusivo ... mas tá bom ... tem 

um monte de gente que já viu o trabalho do Ítalo ... (p. 72)  

27. ... você tem muitas sombras na tela que me presenteou ... eu imaginava que fosse uma 

coisa mais ou menos ... de escolha proposital sua ... (p. 75)  

28. ... queriam que eu tivesse presenteado eles com coisas mais horripilantes ... que cau-

sassem maior impacto ... e eu ... e eu num dei e a mãe deles também ... (p. 78) 

29.  ... eu acho que num teria gostado que eles recebessem isso ... porque ela têm também 

essa mesma visão que eu tenho ... (p. 78)  

30. ... uma onda que a gente queira reproduzir a gente ... é muito difícil que num tenha 

bastante pasta de tinta ... (p. 65)  

31. agora as camadas dessa montanha eu acho muito estranhas ... num entendo porque que 

elas tenham essas camadas ... com cores diferentes ... (p. 69)  

32. é ... o óleo num absorve muito a poeira ... mas eu acredito também que os seus donos 

zelem um pouco né? (p. 70)  

33. ... já tem três meses nesse quadro e ... num acho que esteja saindo um bom trabalho ... 

(p. 72)  
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34. ... ele vê video game direto e num quer nem que ninguém fale na sala pra num atrapa-

lhar ou então ... às vezes eu ... (p. 78)  

35. ... num acredito que ... o casamento ... que se resolva alguma coisa fugindo de um re-

lacionamento ... (p. 80)  

36. ... então já se casa na perspectiva de ... se num der certo ... vai um pro lado e um pro 

outro e tudo bem ... eu não acho que seja por aí ... talvez nesse ponto eu seja meio con-

servador ... e acho que a família deve ser preservada (p. 80)  

 

ENSINO MÉDIO 

 

37. : porque Júnior tinha ganho o vestibular ... bíblico ... teve o vestibular bíblico e Júnior 

tinha ganho ... e Júnior é da minha igreja ... né ... aí ... eu pensei que era júnior ... mas 

no fundo ... no fundo eu ainda dei uma pensadinha que era eu ... mas aí eu num ... num 

veio nem na mente ... pensei até ... eu num acreditei que ... o pastor ... tivesse sido 

chamado lá para frente para entregar um prêmio para uma pessoa da igreja dele ... en-

tendeu ...  (p. 90) 

38. ... ela quase ficou esquecida ... né ... aquela personagem ... aí por isso que num falava 

muito dela ... num falou muito do final  que ela teve no livro não ... né ... na história 

não ... mas ... creio que ela tenha se magoado ... (p. 90)   

39. ... Biff pega esse almanaque ... pega a máquina do tempo e volta para o passado ... né 

... para mil novecentos e cinqüenta e cinco ... né ... que foi o dia que ele voltou no um 

... foi o dia que ele voltou no um ... então Biff volta ... Biff velho ... bisavô ... volta e 

dá para ele mesmo no passado ... dá aí esse almanaque e diz para ele que aposte em 

tudo que:: em tudo que tiver ali no coisa ... ele aposte antes daquilo acontecer que ele 

vai ganhar dinheiro ... (p. 93)  

40. ... isso a gente viu:: tinha algumas lojas ... por exemplo loja de surfe ... com artigos de 

surfe ... só tinha uma na cidade ... então eu acho que aquela uma era:: se entrasse outra 

... nenhuma das duas ia vender ... talvez a que entrasse depois fosse vender menos ain-

da ... né ... porque a freguesia já era daquela outra ... (p. 96)  
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41. ... mais ou menos isso aí ... essa rebaixa que é como se fosse uma onda quebrando ... 

né ... vai fazer com que misture esse:: essa substância química que está descendo da 

calha de Pacha ... né ... (p. 96)  

42. ... eles querem que a gente ... num tenha capacidade de discernir o que é certo e o que 

é errado ... então ... por isso mesmo eles não vão investir numa classe ... tem que ser 

uma pessoa muito de bem ... muito esclarecida ... que pense ... que pense ... que:: pen-

se o seguinte ... eu vou passar cinco anos aqui ... (p. 101)  

43. ... se você for levar por esse lado e fazer essa seleção pro vestibular é muito relativo ... 

então acho que se tem ... justamente ... é questão de ter investimento na educação ... se 

investisse mais na ... na ... no ensino público ... obviamente teria:: porque a capacidade 

desse pessoal é a mesma do particular ... (p. 102)  

44. ... eu comecei a nadar basicamente porque eu tinha um problema de saúde ... né ... a-

lérgico e a médica recomendou que eu nadasse ... isso desde os seis anos de idade ... 

né ... (p.102)  

45. ... o cara quando tem que matar ... o cara mata ... você num vai intimidar ele dizendo 

que ele vai morrer ... ele num pensa na hora de matar ... ninguém pensa realmente ... é 

um ... você tá com a cabeça a mil ... e eu acho que em vez de matar por que não você 

... fazer com que essa pessoa trabalhe pra família da pessoa morta ... (p. 108)  

46. ... por que num põe o cara pra trabalhar na agricultura? coloca o cara pra produzir? 

tem exemplos de presídios agrícolas ... presídios industriais  ... faz com que ele apren-

da uma profissão ... porque no momento que esse cara fica ... cinco anos preso sem fa-

zer nada ... quando ele sai ... do presídio ... ele num sabe fazer nada ... (p. 108) 

47. ... ela entra em contato ... às vezes ... com pessoas muito mais perigosas que ... que só 

ensinam ela a matar ... eu acho que se você puser essa pessoa pra trabalhar ... no mo-

mento que ela trabalha o dia todo ... que ela tem uma ocupação.... um serviço ... ela 

passa a esquecer ... ela passa a se preocupar com aquele trabalho dela ... entendeu?  (p. 

109)  

48. I: transferi né? e ainda aumentou mais ... porque ... ele fez com que eu tivesse oportu-

nidade de desenvolver né? que ... que:: que ele é muito prestativo né ... teve uma ... eu 
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já tava nessa casa ... não ... tava na outra ... tive uma crise de garganta super ... sabe?  

(p. 116) 

49. ... porque foi tanta injeção ... que:: já tava ... já tava no cotidiano ... sabe? já tinha me 

acostumado ... mas foi um caso muito sério ... minha garganta ... eu tenho o maior me-

do que aconteça isso de novo ... quando eu sinto ... que minha garganta tá seca ... eu já 

começo a tomar remédio ... (p. 117)   

50. é ... engraçado foi a ... na hora que ... ela queria seduzir ele ... mas ele não queria da-

quele jeito ... uma coisa ... mecânica ... né? ele queria que no/ que:: no passar do tempo 

... começasse a sentir alguma coisa  por ela e ela por ele ... (p. 118)  

51. ... aí ela começava acariciar ele mas ele num queria nada com ela ... assim ... sabe? 

queria que o tempo ... se arrumasse ... (p. 118)  

52. ... ele começou a se comunicar com ela e tudo ... aí explicou que tinha ... uma ... uma 

noiva  ... e que queria se comunicar com ela que desse um jeito pra eles ... pra ele pe-

netrar dentro dela ... pra começar conversar com ela ... aí ela não acreditou ... essa noi-

va dele sabe? (p. 118)  

53. E: Rose ... de tudo isso que a gente gravou ... né ... eu só ... não entendi uma coisa ... aí 

eu queria que você me explicasse bem direitinho ... porque eu não entendi ... você ... 

(p. 121)   

54. ... ela era muito sonhadora ... aí dizia pra ele que queria ... que um príncipe ... um prín-

cipe encantado ... viesse buscar ela num cavalo branco e com uma espada ... (p. 123)   

55. E: ela pensou que fosse um príncipe de verdade? (p. 123)   

56. ... mas também a gente tem que ver ... que:: pelo menos era uma solução ... pra dimi-

nuir o crime ... os crimes bárbaros ... pessoas sequestram ... de repente você ... a famí-

lia fica ainda com a esperança que ... a pessoa esteja viva ... né?  

57. I: planejando como às vezes escapa da cadeia ... como eu ouvi na revista que ... parece 

que Paula ... a assassina de Daniela Perez ... o advogado tava querendo que ela saísse 

da cadeia porque ele tá grávida ... (p. 124)  
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58. I: exatamente ... tem que ser assim ... sabe? bateu ... levou ... eu acho que se o Brasil 

adotasse essa lei ... essa pena de morte ... a ... criminalidade ia diminuir bastante ... sa-

be? (p. 124)  

59. E: vai diminuindo ... você acha que se no Brasil isso não existisse ... se realmente ... a 

justiça não fosse falha ... você ainda seria dessa opinião ... de ter a pena de morte? (p. 

125)  

60. E: tem ... é:: os deputados ... né? o congresso ... querem deixar que o povo decida ... se 

tem a pena de morte ou não ... vai ser como um plebiscito ... decidir ... parlamentaris-

mo ... presidencialismo ou monarquia ... aí vai ser ... pena de morte ... sim ou não ... 

(p. 128)  

61. I: é ... mas é bom ... num ... num lado é bom que jogue pra cima do povo ... eu acho 

que tudo devia ser assim ... o povo decidir ... porque se der errado ... foi o povo que 

decidiu ... como Collor ... né? (p. 128)  

62. E: se a pena de morte ... digamos que a pena de morte seja implantada ... aí se num der 

certo ... desimplanta? (p. 128) 

63. ... foram problemas assim que às vezes a gente fica pensando que ... talvez se não ti-

vesse eles tinha sido um pouco sem graça né ... por incrível que pareça no congresso 

quando tem essas coisas ... até fica ... depois ... é ... anima mais ... (p. 128)   

64. ... estudo e crescimento ... né ... como estudar a bíblia ... métodos né ... melhor pra es-

tudar ... pra estudar ... pra entender ... que se fosse um número muito grande de pesso-

as nesse ... nesse grupo ... pronto ... eu falei quantos? quatro ... né? (p. 138)  

65. ... eles conheciam ele ... ele ia procurá-la ... não ia deixar ela ter visto assim ... uma ... 

o que aconteceu tudinho ... no caso eles não iam permitir que ela testemunhasse ... né 

... contra eles ... então eles iam procurar ela e matá-la ... (p. 140) 

66. ... então ... a ... a mulher não queria ficar lá ... não é ... é porque a madre chegou pra ela 

e disse que se ela fosse ficar lá ... ela ia ter que agir como as outras noviças né ... tinha 

hora pra acordar e elas acordavam lá de cinco horas da manhã ... (p.141)  
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67. ... então o noivo dela continuou ... continuava né ... na procura dela ... só que era uma 

dificuldade pra ele achar já que ela tava num convento e ele não imaginava nunca que 

ela fosse parar num convento ... e ela continuou ajudando lá no coral né ... (p. 142)  

68. ...ela podia sair de lá né ... mas ela disse que não ... que só ia sair quando tivesse com-

pletado o serviço dela ... que no caso ... era preparar o coral ... pra quando viesse o pa-

pa né ... (p. 143)   

69. elas dizem que ... acreditam ... que acreditam na bíblia ... mas a minha dúvida é que se 

acreditassem ...  se acreditassem na bíblia ... né ... elas ... tinham alguma mudança de 

vida ... (p. 143)   

 

0ITAVA SÉRIE  

 

70. ... esse presidente não gostava da Mulher Gato ... porque ... foi ela que ... impediu que 

ele colocasse a usina nuclear ... construisse essa usina nuclear ... então ele começa a 

dar tiro nela (p. 155)  

71.  eu acho que não ... há pouco tempo ... há pouco tempo atrás houve dois casos que ... 

fez com que ressuscitasse a polêmica da pena de morte no Brasil ... foi o assassinato 

da Dan/ da atriz Daniela Perez e de uma menina que foi seqüestrada e depois queima-

da ... (p. 158)  

72. ... porque ... depois de uma barbaridade dessa eles não podiam ir mais pra fazenda ... e 

acabaram encontrando o caminho de casa ... e foram pra fazenda ... aí o pai disse que 

... não fossem  ... não ... as próximas férias que tivesse de meio de ano ... férias de final 

de ano ... eles não iam mais pra fazenda ... por causa disso ... iam ficar de castigo ... (p. 

164)  

73. ... faz bastante frio dentro da sala ... ela num gosta que a gente feche a porta ... a porta 

tá meia quebrada ... o trinco ... (p. 166)  

74. ... só sei que foi uma confusão danada do gay ... ele disse que:: ele disse que tinha uma 

promoção ... num sabe? que a gente se fosse comer ... ia acontecer uma confusão lá 

menina (      ) saiu briga ... (p. 174) 
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75. ... aí ele também correu ... disse que num queria mais ela ... que ela num podia casar 

com ele ... que num queria saber mais dela ... que sumisse da vida dele ... (p. 174)  

76. ... namoro tem que ser ... tem que ser assim ... carinhoso ... sensível ... sensível ... as-

sim ... é:: muito diálogo ... conversar muito ... num é? porque assim sem conversa ... 

sem essa coisa assim ... mas é que seja assim ... e um que se dê bem ... assim os dois 

que se dêem bem né? (p. 179) 

77. ... tá certo que eles não gostam de ser traído ... como a gente também não gosta de ser 

traída ... mas mesmo assim trai ... aí se a gente fizer ... eles num gostam que a gente 

faça ... porque a gente tem que pagar na mesma moeda ... se ele faz né? (p. 179)  

78. ... sempre o ciúme ... tá certo ... olha ... o ciúme ... só um pouquinho ... mas muito de-

mais ... o homem não gosta ... eu acho que o ... os rapaz nenhum gosta ... porque já fi-

ca chato ... aí ele num gostam não ... assim ... o namoro que ser assim ... que se dê bem  

... que seja  ... romântico ... se dedique ... e que um confie no outro  ... não que ... teja 

toda hora brigando  ... é:: discutindo ... aí se separa ... junta ... separa ... aí num dá cer-

to não ... mas os de hoje ... num tem nenhum que:: ainda que preste ... (p. 179) 

79. é mesmo né? bom ... a minha opinião realmente ... é que ... o casal se dê bem ... sabe ... 

que o casal se dê bem num sabe? o casal se dê bem ... que entre eles ... não como os de 

hoje ... (p. 181)  

80. ... se ele faz né? eu não ... namoro tem que ser assim ... os dois unidos ... que se dê 

bem ... que tá certo que ... só um pouquinho de ciúme ... vai ... não aquele ciúme doen-

tio ... (p. 179)  

81. ... aí foi ... a aposta dizia que quando ele fizesse vinte e seis  anos ... aí começava o so-

frimento ... (p. 186)  

82. ... passam a mão no dinheiro dos pobres dos policiais ... ficam lá em con/ eles traba-

lham em condições subumanas ... e sei lá ... se for pra de repente ... pra encarar um 

bandido ... provavelmente ele vai perder porque num tem ... vamos supor que eles num 

ganhem um salário justo ... um salário justo como sei que num ganha ... (p. 193)  
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83. : é ... realmente ... mas ... não ... num acho que esse seja ... seja o caso de ... de ... de 

pena de morte não ... isso é um crime mas num é ... num é um crime como seria um ... 

a morte de ... depois de fazer uma tortura ... (p. 194)  

 

 

Anexo 2 – Orações subordinadas introduzidas por “que” com verbo 

no indicativo 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

1. I: e ... e eu num sei ... num sei ... até hoje eu num ... num entendi ... num enten-

di de jeito nenhum ... e eu fiquei tão ... é a ... ficou tão cheio de escoriações nas 

pernas principalmente ... que eu pensava que num ia andar mais ... num tinha 

quebrado nada ...mas tinha medo de andar   (p. 08) 

2. e eu agradeci a todo mundo sem vergonha de dizer que eu agradecia por eles 

existirem ... agradeci porque Deus permitiu que eles vivessem e que eles trou-

xeram uma experiência boa pra mim ... depois disso a gente veio pra casa (p. 

35) 

3. ... porque eu tinha ... eu pensava que tinha ido bem agasalhado ... que tinha le-

vado os cober/ é ... os casacos certos ... a luva certa ... mas eu vi que meu casa-

co era insuficiente pra aquele frio ... ((riso)) mas aí eu tive que me agüentar até 

... (p. 40)  

4. ... então já se casa na perspectiva de ... se num der certo ... vai um pro lado e 

um pro outro e tudo bem ... eu não acho que seja por aí ... talvez nesse ponto eu 

seja meio conservador ... e acho que a família deve ser preservada ...(p. 80) 

 

ENSINO MÉDIO 

 

5. porque Júnior tinha ganho o vestibular ... bíblico ... teve o vestibular bíblico e 

Júnior tinha ganho ... e Júnior é da minha igreja ... né ... aí ... eu pensei que era 
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júnior ... mas no fundo ... no fundo eu ainda dei uma pensadinha que era eu ... 

mas aí eu num ... num veio nem na mente ... pensei até ... eu num acreditei que 

... o pastor ... tivesse sido chamado lá para frente para entregar um prêmio para 

uma pessoa da igreja dele ... entendeu (p. 90) 

6. ... aí um raio atingiu a nave ... aí desapareceu ... né ... aí nisso ... aí ele ficou de-

sesperado ... chorando ... porque pensou que ele tinha morrido ... né ... que o 

doutor Brown tinha morrido ... (p.94) 

7. ... e nossa ... e ficou ... aí num acreditou ... porque era uma coisa impossível ... 

era só uma fantasia ... ela pensava que num ia ter condições nunca de ser reali-

zada ... (p. 123) 

8. ... eu tinha ido buscar um exame da minha mãe ... quando eu cheguei que mi-

nha mãe me disse eu não acreditei ... que ela tinha morrido ... sabe? (p. 125) 

 

OITAVA SÉRIE 

 

9. e:: a brin/ e outra brincadeira aquele também:: amigo secreto ... é bom ... né 

não? amigo secreto ... aí eu nunca pensava que eu ia  tirar o guia ... porque ele 

disse que podia chamar de Luciano ou Sprite ... aquele refrigerante ... aí ... ele 

disse ... “olha ... ou vocês me chamam de Luciano ou Sprite né” ... (p. 165) 

 

 

 

 


