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RESUMO 
 

 

Neste trabalho, tomamos como objeto de estudo a expressão da função contrafactual 

presente em construções do tipo ‘se p, então q’, com foco no uso alternado de formas 

verbais na estruturação da apódose/condicionado, cujo valor é canonicamente designado 

pelo futuro do pretérito. Trabalhamos com amostras de fala extraídas de reportagens 

televisivas veiculadas na televisão brasileira entre os anos de 2010 e 2013. A base teórico-

metodológica para nossa discussão advém dos princípios do Sociofuncionalismo (cf. 

TAVARES, 2003, 2011, 2013; GORSKI; TAVARES, 2013; entre outros) que, por sua vez, 

trabalha na interface entre os pressupostos do Funcionalismo linguístico (cf. GIVÓN, 

2001; BYBEE, 2010; entre outros) e da Sociolinguística (cf. WEINRICH; LABOV; 

HERZOG, 1968; LABOV, 2008 [1972], 2001, 2010; entre outros). Averiguamos 

contextos linguísticos e extralinguísticos passíveis de influenciar a escolha do falante pelo 

futuro do pretérito ou pelo pretérito imperfeito, tanto em suas formas simples quanto em 

locuções ou formas perifrásticas. Para tanto, partimos da hipótese de que fatores 

linguísticos como a ordem da sentença e o paralelismo, e de que fatores sociais como o 

sexo e o nível de escolaridade sejam relevantes para a explicação do uso alternado de 

formas verbais na codificação da indicação contrafactual. Os resultados obtidos em nossa 

análise (qualitativa e quantitativa) apontam a relevância de alguns desses fatores no uso 

efetivo das formas verbais futuro do pretérito e do pretérito imperfeito do indicativo nas 

apódoses contrafactuais, e ressaltam o papel de princípios funcionalistas (a exemplo do 

princípio da marcação e do princípio da iconicidade) sobre o uso variável das formas 

verbais sob enfoque.   

 

Palavras-chave: condicionado contrafactual; futuro do pretérito; pretérito imperfeito; 

sociofuncionalismo.   



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this work, we discuss the counterfactual function codified in constructions 'if p, then q' 

type, focusing on the alternate use of verbal forms in structuring  apodosis/conditioning, 

whose value is canonically designed by the future perfect. We  use speech samples 

extracted from television reports aired on Brazilian television between  2010 and 2013. 

The theoretical and methodological background for our discussion comes from the 

principles of sociofunctionalism  AVARES, 2003, 2011, 2013; GORSKI; TAVARES, 

2013, among others), which, in turn, is building in the interface between  linguistic 

functionalism (cf. GIVON, 2001; BYBEE, 2010, among others) and sociolinguistic 

assumptions (cf. WEINRICH, LABOV; HERZOG, 1968; LABOV, 2008 [1972], 2001, 

2010, among others). We investigate the linguistic and extralinguistic scenario which can 

influence the speaker’s choice for the future perfect tense or the imperfect, both in their 

simple forms or periphrastic locutions. Therefore, we start from the assumption that 

linguistic factors such as order of the sentence and parallelism, and  social factors such as 

gender and education level are relevant to the explanation of the alternate use of verbal 

forms in encoding the counterfactual indication. The results (qualitative and quantitative) 

obtained in our analysis point to the relevance of some of these factors in the effective 

use of the future perfect tense or the imperfect in counterfactual apodosis, and emphasize 

the role of functionalist principles (such as the principles of markedness and  iconicity) 

in the variable use of the verbal forms in focus. 

 
Palavras-chave: counterfactual conditioned; future perfect tense; imperfect tense; 

sociofunctionalism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa tem por objetivo maior investigar a representação sintático-

discursiva do condicionado contrafactual, isto é, aquele cuja possibilidade de realização 

do evento seja incondizente com a realidade, com foco no fenômeno de variação entre as 

formas verbais futuro do pretérito (FP) e pretérito imperfeito do indicativo (PI). 

Analisamos dados de fala do português brasileiro produzidos em situação de reportagem 

jornalística, tendo como fonte reportagens televisivas veiculadas nas cinco regiões do 

país. Optamos por tal fonte de dados em razão de que o tipo de ocorrência relevante para 

esta pesquisa costuma ser de baixa frequência em contextos naturais de uso da língua, o 

que exige estratégias de coleta em amostras amplas de fala, caso das reportagens 

jornalísticas.  

Lidamos especificamente com as construções do tipo ‘se p, então q’, em que ‘se’ 

é a conjunção condicional prototípica, ‘p’ é o condicionante (prótase) e ‘q’ é o 

condicionado que pode ser codificado canonicamente no português brasileiro através de 

formas verbais em -ria/-va (cf. AZEREDO, 2008; NEVES, 2000; CASTILHO, 2010). O 

alvo de nossa pesquisa são construções como a seguinte: 

 

(1) Repórter: Você sabia que esse é um dos lugares mais perigosos 
do Brasil? 
Entrevistada: Pois é, mas eu não tenho como como sair daqui 
de jeito nenhum. O único lugar que teria paz é o quê? O céu. E 
eu não tenho condições de ir pro céu. Se eu pudesse comprar 

um terreno, uma casa lá já tinha comprado e (tinha) levado 

todos eles.1 

 
(2) Repórter: que brinquedo você gostaria que ganhasse vida? 

Entrevistado: O castelo de boneca da minha sobrinha. Tem 
muita boneca lá. Acho que se ficasse umas com vida lá, seria 

bem interessante, umas bonequinhas, passear com elas...2 

                                                 
1 Reportagem exibida pelo Programa televisivo Profissão Repórter pela emissora Rede Globo sobre a 

criminalidade de um bairro da periferia de Salvador. Informante do sexo feminino e natural da Bahia. A 

escolaridade (baixa) foi inferida pela sua profissão de dona de casa e a idade (35 anos) foi inferida pela 

imagem. 

2 Reportagem exibida pelo programa televisivo Programa do Jô pela emissora Rede Globo sobre qual 

brinquedo você gostaria que ganhasse vida. Informante do sexo masculino e natural de São Paulo. A idade 
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 Analisando a sentença contrafactual presente em (1), temos o antecedente ‘p’ Se 

eu pudesse comprar um terreno, uma casa lá (no céu) estruturado pelo imperfeito do 

subjuntivo, cuja função pragmático-discursiva é codificar um desejo do falante sobre uma 

realidade existente em um mundo imaginário, em que há um confronto direto com a 

factualidade do evento. Dessa forma, a prótase já carrega em suas entrelinhas o fato real 

“eu não posso comprar um terreno no céu” que, por sua vez, torna o que foi enunciado 

inconsistente. O consequente ‘q’ já tinha comprado e (tinha) levado todos eles apresenta, 

por sua vez, um não fato gerado pela prótase. 

 Do ponto de vista funcional e sociolinguístico, é perceptível, tanto em (1) quanto 

em (2), como a língua portuguesa disponibiliza em sua gramática várias formas que 

codificam uma mesma função, uma vez que é possível reestruturarmos as mesmas 

sentenças com outras formas verbais sem que haja a perda de significado, o que se deve 

ao fato de tais formas servirem ao mesmo propósito comunicativo e “referirem-se ao 

mesmo estado de coisas tendo o mesmo valor de verdade” (LABOV, 1978, p. 2):  

 

já tinha comprado e (tinha) levado todos eles. 

já teria comprado e (teria) levado todos eles. 

 

seria bem interessante 

era bem interessante 

 

 Um dos objetivos desta pesquisa é analisar, numa perspectiva sincrônica, as 

diversas formas em que o condicionado contrafactual se apresenta. Para tanto, fazemos, 

inicialmente, uma investigação sobre como as gramáticas – normativas e de base 

funcional – e algumas pesquisas que seguem a mesma linha teórica adotada neste estudo 

(cf. capítulo 2) tratam as orações condicionais, assim como o uso alternado das formas 

verbais FP e PI em posição de apódose. 

Observamos que muita atenção já foi e continua sendo dada ao estudo de sentenças 

condicionais no português brasileiro (cf. capítulo 2) e que, de maneira geral, “o valor 

condicional caracteriza-se por apresentar uma situação como possível de ocorrer somente 

                                                 
(25 anos) foi inferida pela imagem e a escolaridade foi considerada como ‘caso dúbio’ por não falta de 

pistas que nos levassem à inferência. 
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se uma determinada condição for firmada ou satisfeita” (ARAUJO; FREITAG, 2011, p. 

8).  

Partimos do pressuposto de que o valor modal condicional pode expressar: a) 

factualidade, b) eventualidade/possibilidade e c) contrafactualidade/impossibilidade3. A 

fronteira entre tais valores é mais nítida quando se trata de ‘a’ em relação ‘b’ e ‘c’. Porém, 

as diferenças entre ‘b’ e ‘c’ são mais sutis devido ao fato de a estruturação morfossintática 

ser, em muitos casos, coincidente. Tomemos como exemplo a seguinte sentença: 

(3) Se o botafogo vencesse, voltaria à liderança4 

 Observemos como a construção pode codificar tanto a impossibilidade quanto a 

possibilidade de realização de um evento. Analisando-a fora da situação comunicativa na 

qual foi produzida, vemos a possibilidade de o Botafogo voltar à liderança; para tanto, 

basta que ele vença um jogo. Esse caso representa os esquemas ‘hipotéticos prototípicos’, 

pois: 

neles é que se está em dúvida sobre o mundo A, estando, pois, a oração 
condicional se X fazendo uma adição hipotética e provisória ao estoque 
de conhecimento partilhado entre falante e ouvinte (NEVES; BRAGA, 
1998 apud CASTILHO, 2010, p. 376) 

Inserindo a mesma sentença dentro do seu contexto de realização, temos: 

Pois é, se o Botafogo vencesse, voltaria à liderança, mas o 
Flamengo conseguiu um empate e no último lance do jogo no 
maracanã. 

  
Assim, passamos da possibilidade à impossibilidade de o Botafogo vencer, pois é 

nítido que agora se trata de um fato passado, encerrado, em que a possibilidade de o 

evento ocorrer não pertence mais ao plano da realidade: o antecedente ‘p’ é e sempre será 

falso, provocando, por sua vez, a contrafactualidade do condicionado, pois este se 

mostrará também inconsistente com a realidade dos fatos. Para Neves (2000), o fato não 

realizado no condicionante gera um não fato no condicionado, caracterizando-se, assim, 

a contrafactualidade; um fato potencial no condicionado gera uma eventualidade no 

condicionado, ou melhor, um ‘fato potencial’.  

 Por se tratar de um fenômeno de alternância existente na língua em uso, optamos 

por trabalhar com pressupostos teóricos e metodológicos capazes de nos oferecer 

                                                 
3 Uma definição mais minuciosa será apresentada no Capítulo I. 

4 Reportagem exibida pelo Telejornal Bom Dia Brasil pela emissora Rede Globo sobre derrota do time 

Botafogo. Informante do sexo masculino, 47 anos e natural de São Paulo. A escolaridade (alta) foi inferida 

pela sua profissão de jornalista. 
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ferramentas que nos auxiliassem na compreensão tanto de princípios discursivo-

pragmáticos quanto de princípios extralinguísticos que regem o uso de FP e PI em 

contextos contrafactuais. Dessa forma, tanto a Sociolinguística (LABOV, 2008 [1972]) 

quanto o Funcionalismo (Givón, 1995 e 2001) nos conduzirão na compreensão das 

relações existentes entre a língua e os aspectos sociais que regem seu uso, assim como no 

entendimento dos aspectos sintáticos e discursivos possivelmente envolvidos na 

expressão do condicionado contrafactual. 

 Destarte, optamos por trabalhar com a interface Sociofuncionalista (NEVES, 

1999; TAVARES, 1999; 2003; NARO; BRAGA, 2000; TAVARES; GÖRSKI, 2013) que, 

grosso modo, leva a um ponto de convergência muitos dos pressupostos das teorias acima 

citadas, propiciando uma análise mais completa para os fatos da língua. Fazemos um 

levantamento de alguns princípios convergentes, dando destaque àqueles mais relevantes 

para este estudo, e realizamos uma análise estatística considerando variáveis 

independentes ou grupos de fatores como possíveis condicionadoras do uso de uma das 

formas alternantes – FP e PI – em relação à variável dependente expressão do 

condicionado na relação de contrafactualidade codificada pela construção hipotética ‘se 

p, então q’.  

Nossos grupos de fatores extralinguísticos são sexo, escolaridade e localização 

geográfica e, em relação aos grupos de fatores linguísticos, selecionamos ordem da 

sentença, paralelismo, estrutura morfossintática da prótase, entre outros. 

 Nosso corpus é formado por textos cujo gênero é integrante da esfera jornalística: 

a reportagem televisiva, caracterizada, grosso modo, como uma macroestrutura textual 

que comporta em si outros gêneros textuais (entrevistas, comentários etc.) capazes de 

expressar “uma linguagem em uso na realidade cotidiana” (MEDINA, 1988, pag. 91). 

Sabemos que a entrevista sociolinguística é uma das fontes de dados mais utilizadas nas 

análises variacionistas, porém, justificamos sua não utilização em nossa pesquisa pelo 

baixo volume de dados localizados relativamente ao nosso objeto de estudo em 

entrevistas sociolinguísticas (cf. SILVA, 1998; DIAS, 2007, entre outros). De qualquer 

forma, a reportagem televisiva, a exemplo da entrevista sociolinguística, permite o 

controle de alguns grupos de fatores sociais, além de nos fornecer o valioso recurso da 

imagem, o que, em determinados casos, possibilita a inferência de algumas variáveis, tais 

como idade, escolaridade, sexo e classe social. 

Constituímos nosso corpus com 93 ocorrências de formas verbais FP e PI em 

posição de apódose na fala de repórteres, apresentadores e entrevistados. No decorrer 
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deste trabalho, faremos uso das construções contrafactuais localizadas para ilustrarmos 

nossa análise. E, com o intuito de melhor apresentar as reflexões acerca de nosso objeto 

de estudo, dividimos esta dissertação em seis capítulos, conforme explicitado a seguir.  

No Capítulo 1, apresentamos o fenômeno em estudo, a delimitação de nossa 

variável dependente, assim como as questões, as hipóteses e os objetivos do nosso 

trabalho. 

No capítulo 2, sintetizamos alguns dos principais postulados das teorias 

Sociolinguística Variacionista e Funcionalismo Linguístico Norte-americano com o 

intuito de esclarecermos melhor a interface sociofuncionalista que será nosso referencial 

teórico-metodológico. 

No capítulo 3, fazemos uma revisão bibliográfica, apresentando como (e se) 

algumas gramáticas normativas e algumas gramáticas de base funcional abordam o valor 

específico da condicionalidade contrafactual, contemplando (ou não) o uso alternado de 

formas verbais em sua codificação. Sintetizamos também algumas pesquisas 

variacionistas sobre o nosso fenômeno (ou fenômenos similares) com o intuito de 

compreendermos melhor nosso objeto de estudo e, assim, podermos acrescentar algo 

novo ao cenário linguístico. Abordamos, ainda, a expressão do condicionado 

contrafactual relativamente às categorias tempo, aspecto, modalidade e referência, tendo 

vista que a condicionalidade cumpre, acima de tudo, uma função modalizadora e 

atentando também para a relevância do tempo, assim como da referência, na compreensão 

do significado contrafactual. 

No capítulo 4, descrevemos os procedimentos metodológicos: as etapas para a 

realização do nosso trabalho, a definição de nosso corpus. Apresentamos de maneira 

detalhada nosso ‘envelope de variação’, assim como discriminamos os fatores 

linguísticos e extralinguísticos controlados. 

O capítulo 5 traz tanto a análise qualitativa quanto os resultados quantitativos 

obtidos através dos princípios que regem a metodologia sociofuncionalista. A expressão 

do condicionado contrafactual foi analisada tendo em vista os fatores linguísticos e 

extralinguísticos que regem o uso das formas verbais alternantes FP e PI. 

Por fim, apresentamos as considerações finais do nosso estudo, as referências 

bibliográficas e os anexos. 
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CAPÍTULO I 

O FENÔMENO EM ESTUDO 

 

 

 

1.1 O foco da nossa pesquisa 

  

As construções do tipo ‘se p, então q’ analisadas neste trabalho são aquelas que 

expressam valor contrafactual cujo condicionado pode ser expresso tanto através da 

forma verbal prototípica futuro do pretérito do indicativo (FP) quanto da forma verbal 

alternante pretérito imperfeito do indicativo (PI) no português brasileiro. Dentro desse 

contexto, analisamos quais fatores linguísticos e extralinguísticos influenciam a 

estruturação do condicionado ‘q’. Neste primeiro capítulo, apresentamos nosso objeto de 

estudo, assim como nosso envelope de variação, o objetivo, as questões e hipóteses 

concernentes à nossa pesquisa. 

 

 

 

1.2 A expressão do condicionado contrafactual no português brasileiro 

 

 Nossa proposta de trabalho reside na análise de construções condicionais 

contrafactuais do tipo ‘se p, então q’, mais especificamente, na alternância entre as formas 

verbais futuro do pretérito, doravante FP, e pretérito imperfeito do indicativo, doravante 

PI, na expressão do condicionado5. Trata-se de sentenças que carregam em sua estrutura 

linguística uma reflexão sobre o “não fato”, ligadas à criação de especulação, gerando 

uma sentença contrária à realidade. É um momento em que entra em cena a expressão da 

ficção através do ato linguístico: 

 

 

(4) Um desespero, que a sorte era pra mim. Foi falta de 
condição mesmo, se eu tivesse me pagado, se a mulher 

tivesse me pagado o pagamento inté no dia, nem que 

                                                 
5 Referimo-nos ao condicionado também como apódose, oração principal, oração nuclear e consequente.  
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passasse fome, eu tinha pagado o jogo6 

 
O antecedente ‘p’ se a mulher tivesse me pagado é contrário ao fato que realmente 

aconteceu: a mulher (a patroa que devia dinheiro ao entrevistado) não efetuou o 

pagamento no tempo devido. Esse ato teve como consequência o não pagamento do 

bilhete de loteria cujos números já haviam sido escolhidos pelo entrevistado e que foram 

posteriormente contemplados pelo sorteio da mega sena. Trata-se, portanto, de um ato de 

reflexão do falante não apenas sobre o passado, mas, principalmente, sobre um evento 

localizado no plano do impossível. O falante abstraiu-se do mundo real e entrou no 

domínio da irrealidade.  

Tendo em mente que as construções gramaticais são, antes de tudo, portadoras de 

significados, vimos que seria necessário que levássemos em consideração as funções 

específicas das construções condicionais que podem codificar factualidade, 

potencialidade e contrafactualidade. Incluir a análise dessas diferentes representações da 

modalidade condicional em um único pacote nos pareceu incongruente, uma vez que as 

funções que exercem no ato comunicativo são distintas – trata-se, pois, de variáveis 

linguísticas distintas. Optamos, portanto, por trabalhar com as condicionais contrafactuais 

devido à escassez de trabalhos voltados para esse tipo específico de condicional, 

esperando, assim, poder contribuir para o avanço dos estudos sobre este tema. 

Averiguaremos se, em nossa amostra de dados, o valor de futuro do pretérito 

canonicamente previsto para compor a apódose contrafactual pode ser representado por 

outras formas verbais. Araújo e Freitag, (2011, p. 201) afirmam que, além de PI, as 

“formas perifrásticas emergentes – IA + V e IRIA + V” e as “locuções com auxiliares 

modais” também podem assumir o valor de FP. Optamos por analisar em nosso trabalho 

as ocorrências de FP e PI em suas formas simples e também suas ocorrências como 

auxiliares em formas compostas. A seguir, consta a lista das construções verbais que 

encontramos em nosso corpus7:  

                                                 
6 Exemplo extraído do corpus de nossa pesquisa. Reportagem exibida pelo telejornal Balanço Geral pela 

emissora Rede Record sobre a tristeza de um homem que acertou os números da mega sena e que não 

efetuou o pagamento do jogo nas Casas Lotéricas. Informante do sexo masculino, 34 anos e natural de 

Brasília-DF. A escolaridade (baixa) foi inferida pela sua profissão de vendedor de frutas e verduras.  

7 Dada a grande dificuldade de delimitarmos o que seria Tempo Composto, Conjugação Perifrástica e 

Locução Verbal, optamos pela expressão ‘composto’ como representativa de todas as formas compostas 

presentes em posição de apódose. 
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FP 

SIMPLES 

COMPOSTO 
IR auxiliar + verbo principal 

TER auxiliar + verbo principal 
PODER auxiliar + verbo principal 

Quadro 1: Futuro do pretérito do indicativo simples e composto 

 

 

 

PI 

SIMPLES 

COMPOSTO 
IR auxiliar + verbo principal 

TER auxiliar + verbo principal 
PODER auxiliar + verbo principal 

Quadro 2: Pretérito imperfeito do indicativo simples e composto 

 

Nossa análise parte do princípio de que a ideia da condicionalidade é 

prototipicamente representada pela fórmula lógica 'se p, então q’: 

 

 

ORAÇÃO 1 

“p” 

Condição para a realização 

Oração subordinada 

Prótase 

‘Se o botafogo vencesse,  

ORAÇÃO 2 

“q” 

Consequência/resultado da resolução  

da condição enunciada 

Oração nuclear ou principal  

Apódose 

 voltaria à liderança’ 

Quadro 3: Construção ‘se p, então q’ – baseado em Neves (2000) 

 

No caso das orações contrafactuais, esse esquema corresponde ao conectivo 

condicional prototípico se + pretérito imperfeito do subjuntivo ou pretérito mais-que-

perfeito do subjuntivo + formas em -ria / -va8: 

 

(5) A gente rodou a cidade ontem pra avaliar, uma coisa que 
fez toda diferença foi o policiamento nas ruas na estrada de 
Ponta Negra ontem. Se houvesse um contingente razoável 

de policiais, com certeza mais alunos teriam chegado ao 

                                                 
8 Uma lista mais completa das formas verbais que estruturam as orações condicionais contrafactuais será 

apresentada no capítulo 2. 
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local de prova9. 
 

 
 Tanto a questão da modalidade que se encontra imbricada na conjunção se10 

quanto os valores funcionais inerentes às formas verbais que compõem uma construção 

contrafactual serão discutidos mais adiante. Podemos adiantar que, diferentemente das 

construções potenciais, as contrafactuais não carregam nenhuma possibilidade de 

realização, tendendo, portanto, ou ao mais baixo grau da modalidade irrealis ou, em 

alguns casos, à asserção negada. 

 
(6) Do jeito que estava ali eu apoiava se ela desse uns tapa 
nele, eu apoiava, não ia ser contra não11 

 
 Ao exprimir sua indignação frente ao ato de desrespeito de um garoto para com 

sua mãe, o informante utilizou como recurso argumentativo uma construção contrafactual 

cuja apódose foi duplicada ‘apoiava’ e ‘ia ser’ para dar ênfase à sua ideia de que o menino 

merecia apanhar dadas as circunstâncias que ele observara. A contrafactualidade é 

confirmada por se tratar de um evento encerrado no passado e que pode vir a ter, no 

máximo, uma função preparatória12 para um evento futuro.  

Propomo-nos a analisar, nesta dissertação, as construções cuja forma verbal 

apresentada no condicionado contrafactual seja passível de alternância com outra forma 

verbal sem que o significado contrafactual se perca. Considerando os exemplos mostrados 

até aqui, temos como possíveis formas alternantes: 

                                                 
9 Exemplo extraído do corpus de nossa pesquisa. Reportagem exibida pelo telejornal Bom Dia RN pela 

emissora Intertv Cabugi sobre as dificuldades encontradas pelos alunos que prestariam o Exame Nacional 

do Ensino Médio em chegar com rapidez e segurança aos locais de prova. Informante do sexo masculino, 

35 anos, natural de Natal – RN. A escolaridade (alta) foi inferida pela profissão de professor e a idade (35 

anos) foi inferida pela imagem. 

10 A análise da conjunção ‘se’ como modal nos remete ao que Givón (2001) apontou a respeito da conjunção 

‘if’ em inglês: para o autor, trata-se de um operador de modalidade irrealis. 

11 Exemplo extraído do corpus de nossa pesquisa. Reportagem exibida no programa televisivo Fantástico 

pela emissora Rede Globo sobre o fato (simulado) de um menino estar desrespeitando a mãe em público. 

Informante do sexo masculino e natural do Rio de Janeiro. A escolaridade (alta) foi inferida pela sua 

profissão de gerente e a idade inferida pela imagem. 

12 Função preparatória: quando utilizamos um fato ocorrido e encerrado no passado para nos preparar 

melhor para o caso de um evento semelhante ocorrer (BYRNE; QUELHAS, 1999). 
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(4) tinha pagado (teria pagado) 

(5) teriam chegado (tinham chegado) 

(6) apoiava (apoiaria); ia ser  (iria ser)  

 

 

 

1.3 O Envelope de variação 

 

 Nossa variável dependente é a expressão do condicionado na relação de 

contrafactualidade codificada pela fórmula lógica ‘se p, então q’ com valor prototípico 

de FP no português brasileiro, a partir da análise das formas verbais:  

 

• Futuro do pretérito – forma simples e auxiliar em formas 

compostas; 

• Pretérito imperfeito do indicativo - forma simples e auxiliar em 

formas compostas. 

  

 Para Guy e Zilles (2007), a análise quantitativa subdivide-se em três partes: 1) 

coleta dos dados; 2) redução e apresentação dos dados 3) interpretação e explicação dos 

dados. Seguimos nessa direção. Após delimitarmos nossa variável dependente, partimos 

para a codificação de fatores referentes às variáveis independentes13 que julgamos serem 

importantes no momento da escolha por parte do falante de uma forma em detrimento da 

outra, tais como a estrutura da prótase x estrutura da apódose, tipos de verbo da apódose 

em relação ao tempo (referência) e a modalidade, ordem das orações, paralelismo 

discursivo, escolaridade, sexo, localização geográfica, entre outros. E, por fim, 

realizamos uma análise qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos. 

 Como vimos, estamos trabalhando apenas com sentenças cuja apódose contenha 

formas verbais variantes. Assim, excluímos de nossa análise todas as construções cujos 

verbos não são passíveis de alternância, portanto, não variáveis. Um exemplo bastante 

                                                 
13 Todos os grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos, assim como nossa variável dependente, serão 

detalhados no capítulo 5 – procedimentos metodológicos. 
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recorrente no português brasileiro são os verbos querer e gostar14 que, dentro do contexto 

da condicionalidade, encontram-se geralmente empregados no pretérito imperfeito e no 

futuro do pretérito, respectivamente. Os dois exemplos que se seguem foram extraídos do 

corpus de nossa pesquisa, mas não foram contabilizados em nossa análise. O exemplo (4) 

é uma oração potencial, enquanto (5) é contrafactual:  

 

(7) Repórter: E pro dia das crianças o quê você queria? 
Entrevistada: eu queria um computador se eu pudesse.15 
 
(8) Repórter: o que achou do Morro do Careca? 
Entrevistada: Muito bonito! 
Repórter: Gostaria de subir se tivesse chance, se fosse 
permitido?  
Entrevistada: Se pudesse, sim!16 

 

 No português europeu, diferentemente do português brasileiro, o uso de gostaria 

se alterna com gostava tanto em contextos hipotético-condicionais quanto na expressão 

de cortesia: 

Gostava muito de ver o Benfica numa final européia. [...] Jorge Nuno Pinto da 
Costa, que cumpriu este domingo o milésimo jogo desde que assumiu a 
presidência do FC Porto, há 30 anos, revelou este domingo que gostaria de 
ver Luís Filipe Vieira cumprir a promessa de levar o Benfica a uma final 
europeia no prazo de quatro anos17 

 

 Localizamos em 53 reportagens 93 ocorrências das formas FP e PI em condições 

de alternância na expressão da apódose contrafactual. 

 
 
 
 

                                                 
14 Silva (1998) afirma que o verbo querer é expresso “categoricamente” pelo pretérito imperfeito, pois, das 

109 ocorrências de tal forma verbal localizadas em sua amostra, nenhuma apresentou a forma FP “quereria”. 

O contrário se deu com o verbo gostar, em que todas as 11 ocorrências se deram no futuro do pretérito. 

15 Reportagem exibida pelo telejornal Rural Notícias pela emissora Canal Rural sobre o dia das crianças no 

sertão pernambucano. Informante do sexo feminino, 10 anos, estudante e natural de Pernambuco. 

16 Reportagem exibida pelo telejornal RN TV 1ª edição pela emissora Intertv Cabugi sobre o fato de há dez 

anos terem proibido que turistas subam a duna Morro do Careca na praia de Ponta Negra em Natal. 

17 Trecho de reportagem publicada pelo jornal online DN Desporto, no dia 28 de outubro de 2012. Acesso: 

1 de novembro de 2013. http://www.dn.pt/desporto/porto/interior.aspx?content_id=2853372. 
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1.4 Objetivo, Questões e Hipóteses 
 

 O objetivo central de nossa pesquisa é o de averiguar como as formas verbais 

futuro do pretérito e pretérito imperfeito vêm sendo usadas na fala dos brasileiros, em 

reportagens televisivas, no momento da expressão do condicionado contrafactual, 

considerando fatores linguísticos e extralinguísticos que podem influenciar a escolha do 

falante. 

 O que nos moveu na realização desta pesquisa foi a busca por respostas aos 

seguintes questionamentos:  

(i) Será que, no que diz respeito à fala dos brasileiros em situação de reportagem 

televisiva, alvo deste estudo, a forma verbal futuro do pretérito está assumindo 

a liderança e sendo utilizada com maior frequência na expressão do 

condicionado contrafactual?  

(ii) Quais fatores (linguísticos e extralinguísticos) são favorecedores à ocorrência 

de FP e de PI?  

 

 Sabemos que, para respondermos a tais questionamentos, precisamos 

compreender muito bem qual o propósito comunicativo do falante que, mesmo 

expressando a ideia de condicionalidade, pode representar diversas situações, tais como 

factualidade/realidade, contrafactualidade/irrealidade e não factualidade/eventualidade 

(NEVES, 2000).  

 Na busca por respostas, levantamos algumas hipóteses que nos guiaram no 

momento da seleção e análise de nossos dados: 

 

i. A forma verbal FP – considerada a canônica e a mais formal – é mais 

usada na estruturação da oração principal nas sentenças condicionais 

contrafactuais que integram nossa amostra, tendo em vista o maior grau 

de formalidade do gênero textual em análise; 

ii. Quanto ao tipo de estrutura contrafactual, FP, como forma canônica, 

deve ser mais frequente em construções que têm a contrafactualidade 

marcada na forma (o tipo canônico), ao passo que PI deve ser mais 

frequente em construções em que a contrafactualidade é recuperada 

pelo contexto ou recuperada pelo uso do advérbio de tempo “hoje”; 
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iii. No que tange à relação entre o tempo verbal do condicionante e a forma 

verbal do condicionado, o esperado é que o imperfeito do subjuntivo no 

condicionante se faça acompanhar de FP no condicionado, o que, 

porém, dependerá do grau de formalidade envolvido na situação 

comunicativa.  

iv. Embora a variação na indicação do condicionado contrafactual seja 

codificada através de formas verbais simples e compostas tanto de FP 

quanto de PI, é possível que FP predomine em sua forma simples, por 

ser essa a forma canônica na indicação contrafactual e, por isso, talvez 

a forma menos marcada, mais esperada, ao passo que PI deve 

predominar em formas compostas, mais marcadas; 

v. A ordem inversa da sentença condicional pode favorecer a ocorrência 

de FP devido ao fato de o condicionado iniciar a sentença fazendo com 

que o valor condicional, e não simplesmente o de passado, seja 

imediatamente sinalizado; 

vi. A presença de uma marca precedente (paralelismo) favorece a repetição 

da mesma forma verbal; 

vii. Os indivíduos mais jovens, que tendem mais ao emprego de formas 

marcadas como informais (cf. LABOV, 2003), fazem maior uso de PI 

e os mais velhos, como contraparte, usam mais FP; 

viii. Os indivíduos com escolaridade mais baixa utilizam mais PI, ao passo 

que aqueles com escolaridade mais alta utilizam mais FP; 

ix. As mulheres, que tendem a fazer maior uso das formas de maior 

prestígio em uma comunidade de fala (cf. LABOV, 1990; 2001), 

empregam mais FP.  

x. A variação entre FP e PI na indicação do condicionado contrafactual 

parece ser um fenômeno bastante difundido no português brasileiro, 

haja vista ser mencionado inclusive em gramáticas, e, portanto, não é 

esperado que existam grandes distinções no que diz respeito à 

distribuição de cada uma dessas formas nas diferentes regiões 

brasileiras.  
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CAPÍTULO 2 

CONSTITUIÇÃO TEÓRICA DO ESTUDO SOBRE A EXPRESSÃO DO 

CONDICIONADO CONTRAFACTUAL 

 

 

Buscando um aporte teórico que levasse em conta a dinamicidade e a 

heterogeneidade da língua, constituímos nossa pesquisa dentro da abordagem 

sociofuncionalista, que integra pressupostos teóricos e metodológicos de duas teorias: a 

Sociolinguística Variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968; LABOV, 2008 

[1972]; 1994, 2001, entre outros) e o Funcionalismo Linguístico Norte-americano 

(GIVÓN, 1995, 2001; BYBEE, 2010, entre outros). Apesar de cada teoria conter 

características únicas que as diferenciam entre si, o sociofuncionalismo acredita na 

possibilidade de se trabalhar com a convergência de muitos aspectos que lhes são comuns 

ou similares.  

Dessa forma, o sociofuncionalismo une as teorias acima citadas em prol de uma 

explicação mais completa para os fatos da língua. Podemos afirmar, grosso modo, que 

tais teorias se complementam em vários aspectos e, em muitos pontos, podem dar suporte 

uma à outra. Então, o que seria mais correto afirmar? Que da convergência dessas duas 

teorias surgiu uma terceira ou que, ao invés disso, os pressupostos de cada teoria 

permanecem intactos e o que há é uma complementaridade em determinados pontos da 

análise linguística?  

 Neste capítulo, não adentramos em tal discussão, mas destacamos aspectos 

importantes nos quais nos baseamos com o intuito de esclarecermos as motivações 

sintático-discursivas envolvidas na representação linguística do condicionado 

contrafactual no português brasileiro. 

 

 

2.1 O que advém da sociolinguística 

 

No que concerne aos pressupostos sociolinguistas que ajudam a compor o aporte 

teórico do sociofuncionalismo, constituiremos a análise do uso alternado das formas 

verbais pretérito imperfeito e futuro do pretérito em construções condicionais 

contrafactuais dentro dos princípios linguísticos e sociais postulados por Labov (2008 

[1972]) para, assim, podermos identificar e definir nossa variável dependente e as 
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variáveis independentes que possam ser importantes no momento da escolha, por parte 

do falante, das formas verbais em apreço neste trabalho. 

Fazemos uma análise qualitativa e quantitativa do nosso fenômeno, levando em 

conta a aliança existente entre a língua e seus aspectos sociais. Assim, a teoria da variação 

nos ajudará no entendimento do uso (morfossintático e social) das formas verbais FP e PI 

dentro da expressão dessa modalidade tão pouco estudada: a contrafactualidade.  Para 

tanto, não só Labov, mas outros autores nos ajudarão a trilhar o caminho da construção 

de nossa regra variável. 

William Bright que acredita que  a sociolinguística, com sua metodologia e seus 

pressupostos, foi de grande impacto na linguística contemporânea por “mostrar que as 

diferenças sociais sistemáticas são as responsáveis pela variação na língua” (BRIGHT, 

1966 apud CALVET, 2002, p.29). Foi a partir de um congresso organizado por ele em 

1964, nos Estados Unidos, que o termo sociolinguística se fixou. Vale ressaltar que, desde 

seu início, os estudos sociolinguísticos se propunham “a identificar um conjunto de 

fatores socialmente definidos, com os quais se supõe que a diversidade linguística esteja 

relacionada” (FREITAG; LIMA, 2010, p. 14). Para Tavares (2013, p. 2) “o objetivo da 

pesquisa variacionista é identificar casos de variação e explicar como e porquê eles 

existem” através da “descoberta dos padrões de distribuição das formas variantes”.  

Considerado o fundador da disciplina sociolinguística variacionista, William 

Labov costuma basear suas pesquisas em situações contemporâneas concretas de fala, 

elevando ao primeiro patamar de importância o estudo da língua em seu contexto 

comunicativo. Para o autor, “a questão sociolinguística fundamental é suscitada pela 

necessidade de entender por que alguém diz alguma coisa” (LABOV, 2008 [1972], p. 

242) e é isso que nos impulsiona na realização de nossa pesquisa.  

Investigações sobre a influência negra no falar de Nova Iorque e o estudo da 

situação social da Ilha de Martha’s Vineyard fizeram com que Labov chegasse a 

conclusões surpreendentes. Esses estudos trouxeram à tona elementos indispensáveis para 

as análises sociolinguísticas, entre eles, a questão das atitudes dos falantes em relação a 

seu dialeto (se positiva, neutra ou negativa) e a importância de se lançar o olhar sobre a 

estratificação social para se obter uma análise mais completa acerca da estratificação 

linguística. 

De suas pesquisas e análises, nasceu, pois, a sociolinguística variacionista, que, 

resumidamente, analisa variáveis linguísticas que recobrem a existência de variantes, isto 

é, duas ou mais formas diferentes de se dizer a mesma coisa.  
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Eis que surge então um grande desafio para o investigador: como é possível obter 

registros de fala que sejam fiéis ao vernáculo de um indivíduo ou de uma comunidade? 

Tal questionamento é um dos propulsores das constantes pesquisas que visam ampliar o 

leque de opções da metodologia sociolinguística.  

Atualmente, a entrevista sociolinguística é um dos métodos mais utilizados pelos 

sociolinguistas. Na sua essência, a entrevista deve conter amostras do modo natural e 

despreocupado de uso da língua, devendo representar o vernáculo de uma comunidade de 

fala que possibilite ao pesquisador localizar uma determinada variável linguística que 

contenha formas variantes que se encontrem (ou supõe-se que se encontrem) em processo 

de variação e/ou mudança.  

Todavia, devido à baixa frequência de ocorrência do nosso fenômeno nas 

entrevistas sociolinguísticas, tivemos que buscar meios alternativos para coletar nossos 

dados. Eis, então, que descobrimos quão valiosa e rica de conteúdo é a reportagem 

televisiva. 

De acordo com Tarallo (1985, p. 6), “a cada situação de fala em que nos inserimos 

e da qual participamos, notamos que a língua falada é, a um só tempo, heterogênea e 

diversificada”. Para que consigamos localizar onde e como ocorrem as formas variantes 

de uma língua, precisamos fazer os levantamentos no local em que elas ocorrem, ou seja, 

no momento de sua realização efetiva. Devemos assumir, portanto, que o uso de formas 

alternantes é uma comprovação da variabilidade da língua, e é exatamente a 

sistematização dessas formas variantes o que a sociolinguística se propõe a fazer. 

Ecoando os princípios da sociolinguística variacionista de Labov, Tarallo (1985) 

elaborou uma lista contendo etapas para se chegar a essa sistematização: 

 

1) Levantamento de dados de fala (dados que reflitam o vernáculo da 
comunidade; 2) descrição detalhada da variável dependente, 
acompanhada de um perfil completo das variantes que a constituem 
(envelope da variação); 3) análise dos possíveis fatores condicionadores 
que podem estar favorecendo o emprego de cada uma das variantes; 4) 
encaixamento da variável no sistema linguístico e social da 
comunidade; 5) projeção histórica da variável no sistema 
sociolinguístico da comunidade, com a formulação de regras variáveis 
(TARALLO, 1985, p. 10). 

 
 

Compartilhamos, neste estudo, também as propostas de Chambers (1995) sobre a 

identificação de marcas sociais, principalmente no que diz respeito à identificação da 

idade dos informantes através de pistas como os indicadores físicos e o tom vocal. Outros 
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fatores sociais também serão considerados em nossa análise, tais como o sexo, a 

escolaridade e a localização geográfica. 

 

 

2.2 O que advém do funcionalismo 

 

O sociofuncionalismo se fundamenta principalmente nos princípios teóricos do 

funcionalismo de vertente norte-americana que comunga do pressuposto básico de que o 

funcionalismo, enquanto teoria, coloca a situação extralinguística no cenário das análises 

linguísticas, assim como a interação entre as motivações cognitivas, comunicativas e 

estruturais da língua. Vários são os autores que ajudaram a fundamentar as ideias e os 

ideais funcionalistas nos EUA, entre eles destacam-se Talmy Givón, Sandra Thompson, 

Wallace Chafe, Paul Hopper, Joan Bybee, entre outros.  

Para Bybee (2010), o funcionalismo linguístico norte-americano poderia ser 

chamado também de ‘linguística baseada no uso’, uma vez que adota o princípio de que 

a sintaxe é construída através do uso concreto da língua, ou seja, a estrutura linguística é 

moldada pela pragmática.  

Nossa dissertação comunga dos princípios funcionalistas que considera que 

análise da língua deve levar em conta as inúmeras situações comunicativas em que se 

efetiva o seu uso, interessando-se pela ação de fenômenos internos e externos à língua. 

Numa perspectiva teórica, podemos citar Halliday, Van Dik, Givón, entre outros, como 

grandes representantes dessa perspectiva. Assim, estamos pensando numa teoria que 

trabalha de acordo com a trajetória: 

 

USO         GRAMÁTICA 

 

ou seja, a construção da gramática se dá a partir do uso, sendo, portanto, a sintaxe de hoje 

um reflexo da pragmática de ontem (cf. GIVÓN, 1979). Nessa ótica, só é possível 

encontrarmos explicação para as formas que se estabilizam e entram na gramática se 

analisarmos o processo de comunicação, pois é na interação comunicativa que novas 

formas surgem e são propagadas. 

A linguística funcional traz para dentro do universo dos estudos científicos sobre 

a língua “uma linguística baseada no uso, cuja tendência principal é observar a língua do 

ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística” (FURTADO DA 
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CUNHA et al., 2003, p. 23.). Então, podemos concluir, de maneira geral, que os estudos 

funcionalistas analisam a função concomitantemente à forma, considerando que esta 

deriva daquela, e que o foco de suas investigações é a língua inserida em seu contexto de 

uso real, tanto na sua modalidade oral quanto na modalidade escrita. 

A análise sintático-discursiva da expressão do condicionado contrafactual por nós 

realizada nesta dissertação se baseará primordialmente em princípios muito caros ao 

funcionalismo, tais como as categorias verbais TAM – Tempo, Aspecto e Modalidade, o 

princípio de iconicidade e o de marcação. 

Para a análise da codificação dos tempos/modos verbais, buscaremos nos 

princípios denominados por Givón (1995, 2001) de TAM a compreensão dos valores 

temporais, aspectuais e modais referentes ao uso concreto das construções contrafactuais 

(cf. capítulo 3) com o intuito de compreendermos as motivações sintáticas e as 

propriedades pragmático-discursivas que influenciam a escolha das formas verbais que 

estruturam a apódose contrafactual.  

Outro ponto importante para a nossa pesquisa será a análise do uso alternado de 

FP e PI de acordo com a ordem com a qual se apresenta a sentença, ordem esta por nós 

considerada como um grupo de fatores linguístico. Para a compreensão de tal fator, 

recorreremos ao princípio da iconicidade que, visto sob uma ótica givoniana (GIVÓN, 

2001), postula, entre outros pontos, que a organização gramatical segue uma ordem de 

importância, ou seja, ao proferirmos uma dada sentença há uma tendência natural de que 

a informação mais importante seja colocada no início. Assim, averiguamos se a ordem 

‘oração condicionante + oração condicionada’ ou ‘oração condicionada + condicionante’ 

influencia o uso de FP e/ou PI.  

Com o intuito de investigar se a complexidade das orações nucleares está atrelada 

ao uso priorizado do futuro do pretérito e/ou do pretérito imperfeito do indicativo no 

condicionado contrafactual, buscamos respostas baseadas na noção de marcação 

(GIVÓN, 2001). De acordo com tal noção, as estruturas mais complexas, tanto em 

aspectos estruturais quanto nos cognitivos, são consideradas marcadas e menos 

frequentea, ao passo que as construções mais simples18 são não marcadas. 

Portanto, analisamos o fenômeno da contrafactualidade sob o prisma do 

funcionalismo linguístico por acreditarmos naquilo que postulou Givón (1975), ou seja, 

que é a função que a língua exerce na situação real de comunicação que irá determinar a 

                                                 
18 Mais simples quando comparadas as mais complexas. 
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sua forma, nos mostrando a importância de se analisar a estrutura da língua em referência 

à sua função comunicativa, o que significa que a sintaxe da língua parte do uso e não o 

contrário. 

  

 

 

2.3 Unindo forças – pressupostos sociofuncionalistas 

 

Tavares e Görski (2014), que se encontram entre os principais divulgadores dessa 

interface teórica no Brasil, afirmam que “não se trata da soma ou da combinação de 

pressupostos teórico-metodológicos de duas teorias, e sim do estabelecimento de 

pressupostos que resultam da conversa entre as teorias”. Dessa conversa, surge uma 

abordagem de interface que agrega tanto estudiosos ligados à sociolinguística quanto ao 

funcionalismo, e que, dependendo do pesquisador, possui, a cada estudo, uma feição mais 

sociolinguística ou mais funcionalista, podendo mesmo se considerar que haja mais de 

um sociofuncionalismo em construção. Segundo Tavares (2003, p. 151): 

 

a emergência de mais de um sociofuncionalismo tem sua origem 
no fato de estarem acontecendo não uma, mas várias conversas 
entre o funcionalismo e a sociolinguística, envolvendo 
pesquisadores diversos, mais alinhados com um ou com outro dos 
quadros. Trata-se de bate-papos que estão em progresso, isto é, o 
estágio em que se encontra(m) atualmente o(s) casamento(s) 
sociofuncionalista(s) não é o de teoria(s) ou linha(s) de pesquisa 
já construída(s), fechada(s), com preceitos teórico-metodológicos 
totalmente definidos, mas sim o do próprio processo de 
constituição.  

 

 Nessa perspectiva, Tavares e Görski (2014, p. 10) partem do pressuposto de que 

“nada impede que a atuação de motivações estruturais receba explicação funcional” e que 

vários pressupostos das teorias sociolinguística e funcionalismo “são compatíveis entre 

si”.   

 Guiaremos a nossa análise de acordo com os procedimentos metodológicos 

elaborados por Tavares e Görski (2014): 

 

– identificação de situações de uso linguístico variável dentro de 
um domínio funcional; [...] 
– operacionalização da noção laboviana de variável, isolando 
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formas variantes que cumpram uma mesma função dentro de um 
domínio funcional; 
– testagem de grupos de fatores diversos para identificar os 
contextos (linguísticos/discursivos, estilísticos, sociais) de uso 
das formas; [...]   
– interpretação da frequência das formas em determinados 
contextos como indício: (i) de perda de espaço de uma das 
variantes, ou (ii) de  generalização de significado (os itens 
expandem seus contextos de uso), ou (iii) de especialização de 
uso (os itens adquirem significados mais específicos restritos a 
certos contextos dentro do domínio) (TAVARES; GÖRSKI, 2014, 
p. 19). 

 

 

 Dentre os vários aspectos convergentes entre a teoria da variação e o 

funcionalismo sobressaem-se a importância dada, por ambas as teorias, à questão da 

frequência de uso das ocorrências e à relação entre os fenômenos linguísticos e a 

sociedade que usa a língua. Para a sociolinguística, “o aumento de frequência é 

compreendido como índice de difusão sociolinguística” e, para o funcionalismo, “a 

frequência importa para o estabelecimento e a manutenção da gramática, e a difusão 

linguística e social da mudança pode ser captada através do aumento da frequência de uso 

nos diferentes contextos” (TAVARES; GÖRSKI, 2014, p. 10). Em nossa análise, 

tomaremos como norte tais princípios e apresentaremos (cf. cap.5), de maneira bastante 

simplificada, a frequência de uso das formas alternantes FP e PI em apódoses com valor 

contrafactual levando em consideração fatores de ordem linguística e social. 

Diversos autores, entre eles Naro (1998), têm defendido a importância da 

‘natureza plenamente funcional presente em fenômenos de variação’. Partindo de tal 

premissa, acreditamos que torna-se necessária a abordagem de aspectos funcionais 

(referentes ao valor contrafactual), formais (referentes à estruturação da oração nuclear), 

e sociais (referente à distribuição social das variantes). Por essa razão, nossa pesquisa 

recorre aos aportes teórico-metodológicos do funcionalismo e da sociolinguística 

variacionista, haja vista a importância de se considerar que tanto os fatores linguísticos 

quanto os extralinguísticos podem influenciar a opção entre uma das formas variantes sob 

enfoque. 
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Diversos trabalhos19 vêm se pautando na interface sociofuncionalista na análise 

de língua em contextos/situações reais de interação. As pesquisas a serem apresentadas 

no próximo capítulo trabalham com fenômenos similares ao que aqui será investigado e, 

ainda que nem todas não pertençam ao universo do sociofuncionalismo, em um momento 

ou outro voltam-se a questões inerentes à variação, à frequência de uso, aos aspectos 

sintático-discursivos, entre outros, como veremos a seguir.  

 
  

                                                 
19 Em Tavares (2013), encontra-se uma lista bastante completa de pesquisas baseadas na articulação dos 

pressupostos da sociolinguística variacionista e do funcionalismo norte-americano. 
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CAPÍTULO 3 

A QUANTAS ANDAM OS ESTUDOS SOBRE A CONTRAFACTUALIDADE 

 

  

A contrafactualidade em si ainda é um fenômeno pouco estudado no âmbito dos 

estudos da linguagem, tanto no que concerne à função exercida no ato comunicativo 

quanto no tocante à sua representação estrutural. Optamos por apresentar neste capítulo 

os estudos que nos guiaram na compreensão da expressão contrafactual e na compreensão 

do fenômeno da condicionalidade como um todo. Por não termos encontrado nenhum 

trabalho cujo foco fosse a alternância verbal em orações contrafactuais – que é o nosso 

objeto de estudo –, mostraremos como algumas pesquisas que centraram suas análises 

nas formas verbais alternantes FP e PI nos ajudaram na realização desta dissertação.  

Iniciaremos revisitando alguns compêndios gramaticais de base normativa 

(SILVEIRA BUENO, 1963; CUNHA; CINTRA, 1985; BECHARA, 2004; AZEREDO, 

2008), duas gramáticas de base funcionalista (NEVES, 2000; CASTILHO, 2010), assim 

como alguns postulados de Câmara Jr. (1967). Em seguida, apresentaremos os resultados 

de pesquisas acerca da variação entre FP e PI em contextos condicionais (OLIVEIRA, 

2010; DIAS, 2007; BARBOSA, 2005) e em outros ambientes sintáticos (SILVA, 1998). 

Por fim, focando não apenas o uso das formas verbais alternantes em posição de 

apódose, mas também o valor contrafactual das sentenças, mostraremos o que nos dizem 

algumas pesquisas a respeito do domínio funcional TAM (GIVÓN, 1995;  2001) e da 

referência (REICHENBACH, 1947). 

 

 

3.1 As construções ‘se p, então q’ sob a ótica dos compêndios gramaticais 

 

 Basicamente, as estruturas condicionais são apresentadas como pertencentes ao 

conjunto de orações subordinadas adverbiais e com a função de expressar desejo, vontade 

e levantar hipóteses. Numa perspectiva temporal, podem ter valor de presente, passado e 

futuro e, no que concerne ao valor modal, podem exercer a função de apresentar 

factualidade, potencialidade/eventualidade e contrafactualidade, como vemos mais 

adiante. 

 Estamos analisando nesta dissertação como a função modal da contrafactualidade 

encontra-se estruturada na língua falada por brasileiros dentro do contexto discursivo das 
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reportagens televisivas, mais especificamente, como a oração principal que, 

canonicamente, é expressa pela forma verbal futuro do pretérito, pode ser representada 

também pelo pretérito imperfeito do indicativo. 

 Desde o documento oficial de 1958 sobre a “Uniformização e Simplificação da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira” (NGB), substituiu-se o termo ‘condicional’ pelo 

termo ‘futuro do pretérito’ nos compêndios gramaticais brasileiros: 

 
 

4. Flexão do verbo: 
c) de tempo: presente; pretérito: imperfeito (simples e composto); 
perfeito (simples e composto); mais que perfeito (simples e 
composto); futuro do presente (simples e composto) e do pretérito 
(simples e composto). 
Nota: A denominação futuro do pretérito (simples e 
composto) substitui a de condicional (simples e composto). 
(grifo nosso. NGB, 1958) 

 

 Silveira Bueno (1963, p. 130), ao tratar da condicionalidade, adverte para o fato 

de que o modo “condicional, historicamente, não existe”. Ele nos diz ainda que tal tempo 

verbal foi formado por analogia com o futuro do indicativo e que, por isso, muitos 

gramáticos o classificam como condicional, não como um modo especial, próprio, e sim 

como um tempo do mesmo indicativo. Ecoando João Ribeiro, ele reafirma que “Poder-

se-ia suprimir o condicional dentre os modos, mas havia que classificá-lo entre os tempos; 

sem vantagem, porque a condição é mais um conceito de modo que de época ou momento 

da ação” (RIBEIRO, 1933 [1887] apud SILVEIRA BUENO, 1963, p. 130). 

 Câmara Jr. (1967), na obra intitulada “A forma verbal portuguesa em –ria”, 

apresenta uma das mais completas explanações acerca do uso do futuro do pretérito, 

principalmente no que concerne ao contexto condicional. Para o autor, FP é uma forma 

verbal encarregada de mostrar uma ação futura em relação a um pretérito, cujas 

características modo-temporais lhe conferem incerteza, dúvida, condição, entre outros 

(CÂMARA Jr., 1967). 

 Ainda segundo o autor, há registros de que o pretérito imperfeito do indicativo 

vem sendo usado em sentenças condicionais desde o “latim clássico para os verbos de 

obrigação, possibilidade, oportunidade e conveniência, e no latim tardio para qualquer 

verbo” (CÂMARA Jr., 1967, p. 73), antes mesmo da nomenclatura das línguas românicas 

apontarem o futuro do pretérito como indicador do modo condicional. Portanto, o uso de 

PI não será visto em nosso trabalho como forma inovadora. Câmara Jr. (1967, p. 74) 
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explica o uso de PI em detrimento de FP afirmando que aquele:  

a) sempre foi mais atrelado às situações coloquiais e populares, pois, linguisticamente, 

trata-se do emprego de uma forma de passado simples, sem a interferência mais 

complexa de um futuro no passado e sem “uma franca projeção do fato no tempo 

futuro”, como é o caso do futuro do pretérito;  

b) possui “um traço semântico distintivo” que “marca [...] uma maneira concreta ou 

palpável, por assim dizer, de considerar a hipótese expressa, em vez de esfumá-la na 

distância”.  

 Cunha e Cintra (1985, p. 572) fazem referência às orações condicionais 

primeiramente ao apresentar as conjunções subordinativas. Em poucas palavras e com o 

exemplo “Se aquele entrasse, também os outros poderiam tentar...” (grifo do autor), os 

autores enumeram uma lista de conjunções que são introdutoras de uma “hipótese ou 

condição para que seja realizado ou não o fato principal” (grifo nosso). Curiosamente, 

esse foi o único compêndio gramatical em que encontramos os termos hipótese e condição 

dissociados. No mais, a abordagem da estruturação das orações subordinadas adverbiais 

com valor condicional realizado pelos autores é mínima, resumindo-se na citação de três 

exemplos precedidos da observação de que uma oração será condicional “se a conjunção 

é subordinativa condicional”. Tal gramática mostra apenas a classificação das 

subordinadas condicionais, sem explicar o porquê de sua estruturação sintática, muito 

menos levantando a possibilidade de alternância entre formas verbais. 

 Ao apresentar as orações complexas de transposição adverbial, Bechara (2004, p. 

471) afirma que esse tipo de sentença exerce funções próprias do advérbio ou locução 

adverbial, exprimindo, assim, “as noções de tempo, lugar, modo, causa, concessão, 

condição e fim”. No que diz respeito às condicionais, o autor pontua que estas “exprimem 

um fato que não se realizou ou, com toda certeza, não se realizará” (BECHARA, 2004, 

p. 498; grifo nosso). É interessante observarmos que os exemplos apresentados por 

Bechara têm valor de passado e se configuram tanto em sentenças contrafactuais quanto 

em sentenças potenciais, e que FP foi o único contemplado na oração principal: 

a) falando-se do presente: 
Se eu fosse aplicado, obteria o prêmio. 
b) falando-se do passado: 
Se eu fosse aplicado, obteria o prêmio.  
ou 
Se eu tivesse sido aplicado, teria obtido o prêmio. 
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Bechara reporta ainda o fato de que tais sentenças são estruturadas com o pretérito 

imperfeito do subjuntivo na oração subordinada e com o futuro do pretérito (simples ou 

composto) na oração principal. 

Apesar de não tratar da alternância entre FP e PI especificamente em condicionais 

contrafactuais, Bechara menciona a possibilidade de alternância do pretérito imperfeito 

com outras formas verbais no contexto condicional. Tal explicação se dá no momento em 

que ele define o uso de PI enquanto tempo verbal. Ecoando Coseriu, ele afirma que: 

o imperfeito é um membro não marcado, extensivo, de uma oposição 
que encerra três membros, dois dos quais são marcados e intensivos: o 
mais-que-perfeito e o chamado condicional presente, na forma simples. 
Nesta oposição, o mais-que-perfeito significa um ‘anterior’, enquanto 
o condicional presente (futuro do pretérito) um ‘depois’. Daí o 
imperfeito não significar nem ‘antes’ nem ‘depois’ e, por isso, pode 
ocupar todo o espaço da oposição. (BECHARA, 2004, p. 277) 

 

Com relação ao uso alternado de FP e PI, o autor nos diz ainda que isso é possível 

no momento em que: i) “se quer exprimir fato categórico ou a segurança do falante: ‘Se 

me desprezasses, morreria, matava-me’” (CBr. 9, 19 apud BECHARA, 2004, p. 278); ii) 

se quer “denotar um fato certo como consequência de outro que não se deu: ‘Eu, se tivesse 

crédito na praça, pedia outro empréstimo’” (idem). 

Ao caracterizar o uso do futuro do pretérito, Bechara busca propor uma 

classificação bem delimitada para que o leitor se livre de possíveis dúvidas. Abordando 

mais vezes a estrutura ‘se p, então q’, o autor nos dá como exemplo a sentença “Se 

pudéssemos chegar a um certo grau de sabedoria, morreríamos tísicos de amor e 

admiração por Deus” (MM apud BECHARA, 2004, p. 278). A partir de tal exemplo, ele 

define que FP é usado também “para denotar que um fato se dará, agora ou no futuro, 

dependendo de certa condição” (idem).  

Azeredo (2008, p. 323), na segunda edição da Gramática Houaiss, afirma que, 

embora sejam “sintaticamente acessórias”, as orações adverbiais carregam consigo 

informações essenciais ao discurso, e que “os sentidos expressos pelas orações adverbiais 

podem ser agrupados em quatro tipos gerais: (a) relação de causalidade, (b) relação de 

temporalidade, (c) relação de contraste, (d) relação de modo/comparação”. A condição é 

inserida dentro de (a), e é explicada pelo contraste em entre ambas: 

A diferença entre causa propriamente dita e a condição baseia-se numa 
distinção de atitudes do enunciador em relação à ‘realidade’ da 
informação contida na oração adverbial: a atitude de certeza se expressa 
com os conectivos causais (porque, como visto que, dado que) e 
normalmente com verbos no modo indicativo; a atitude de incerteza, 
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de suspeita, de suposição se expressa com os conectivos de condição 
(se, caso, desde que, contanto que, a menos que) e com verbos em 
geral no modo subjuntivo; o modo indicativo ocorre em uma 

subclasse de orações iniciadas por se (AZEVEDO, 2008, p. 323; grifo 
nosso) 

  

 O autor pontua ainda que, devido à subjetividade do campo da hipótese, as orações 

condicionantes podem também comportar “fatos remotamente prováveis, expressos no 

pretérito imperfeito do subjuntivo: ‘se eles chegassem agora, ainda conseguiriam pegar o 

ônibus’” (AZEREDO, 2008, p. 323). 

 No que diz respeito à abordagem de FP e PI enquanto alternantes, encontramos 

uma rápida menção feita pelo autor no final de sua explanação sobre o tempo verbal 

pretérito imperfeito: 

Nos registros semiformal e informal, o pretérito imperfeito do 
indicativo emprega-se regularmente com o mesmo valor do futuro do 
pretérito: ‘Como foi que você adivinhou que eles chegavam hoje? 
(chegavam por chegariam). (AZEREDO, 2008, p. 360) 

 

 O critério para o uso alternado das formas PI e FP, segundo Azeredo, compete ao 

grau de formalidade no qual o discurso está inserido. Porém, o autor não dá maiores 

explicações a respeito do contexto em que a alternância não só é aceita como, de certa 

forma, esperada. 

Mesmo sendo voltada ao português europeu, decidimos abordar o compêndio 

gramatical de Mira Mateus et al. (2003) pelo fato deste trazer observações bastante 

interessantes a respeito das condicionais e, principalmente, das contrafactuais. As autoras 

confirmam a relação de dependência semântica entre as orações participantes de uma 

construção condicional e, associando o valor modal da contrafactualidade ao da 

irrealidade, afirmam que estas:  

estabelecem relações entre proposições que se verificam em mundos 
alternativos ao mundo real. No intervalo de tempo relevante, a negação 
do antecedente verifica-se no mundo real, sendo possível acrescentar à 
proposição antecedente a sua negação. (MIRA MATEUS et al., p. 708). 

 

Podemos testar tal assertiva com o seguinte exemplo:  
(9) “Nesse momento tava 1 a 0 pro Brasil, se a gente sofre o gol 

de empate, com certeza as coisas se tornariam muito mais 
difíceis”20 

                                                 
20 Trecho de Reportagem pertencente ao nosso corpus de pesquisa. Reportagem exibida pelo telejornal Bom 

Dia Brasil pela emissora Rede Globo sobre a vitória da seleção brasileira de futebol e o fato de esta não ter 
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Como disseram as autoras, o valor contrafactual reside no fato de as informações 

codificadas pelas sentenças se verificarem no mundo real quando acrescida de negação: 

Se a gente sofresse o gol de empate... a gente não sofreu o gol de 
empate 
As coisas se tornariam mais difíceis... as coisas não se tornaram 
mais difíceis. 

 Mira Mateus et al. (2003) apresentam a estrutura sintática das orações 

condicionais contrafactuais confirmando a relação de dependência da oração condicional 

(condicionante, antecedente ou prótase) com a oração condicionada (consequente ou 

apódose) e mostrando também que, quando “o tempo verbal do antecedente é o pretérito 

mais-que-perfeito do conjuntivo, [este] situa o estado de coisas da oração no passado” e 

quando “o tempo verbal do antecedente é o imperfeito do conjuntivo [...], os estados de 

coisas descritos nas duas orações não são relacionados temporalmente” (MIRA MATEUS 

et al., 2003, p. 709).  

 Sem se preocupar em prescrição, mas sim em mostrar como a gramática do 

português brasileiro vem sendo usada em situações reais de uso, encontramos os 

compêndios gramaticais de base funcionalista escritos por Castilho (2010) e Neves 

(2000). 

 A Nova Gramática do Português Brasileiro é uma das mais recentes, e é “uma obra 

que trata da língua falada neste país” (CASTILHO, 2010, p. 28), mostrando uma 

tendência funcionalista. Castilho assume, nessa gramática, a concepção de ciência 

conhecida como “ciência do caos” ou “ciência dos sistemas complexos” (CASTILHO, 

2010, p. 28). 

 O autor refere-se à complexidade das estruturas subordinadas adverbiais 

afirmando que: 

se de um lado elas são menos estruturadas sintaticamente, o que faz as 
delícias dos gramaticalizadores, de outro elas são mais sensíveis às 
necessidades de discurso, animando tremendamente a tribos dos 
funcionalistas! (CASTILHO, 2010, p. 373).  

  

Pensando diretamente nas estruturas condicionais, Castilho (2010) recorre ao 

estudo de Leão (1961) que, segundo ele, é um dos trabalhos mais completos a respeito do 

período hipotético já realizado por um linguista brasileiro. Leão reconhece a 

                                                 
sofrido gols durante a partida. Informante do sexo masculino, comentarista esportivo, 38 anos de idade, 

escolaridade alta e proveniente de São Paulo.  
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condicionalidade como subdividida em três tipos semânticos de relacionamento entre a 

primeira sentença, ou prótase condicionante, e a segunda sentença, ou apódose 

condicionada, os quais enumera: 1. Condicional real ou factual; 2. Condicionais eventuais 

ou potenciais e 3. Condicionais contrafactuais ou irreais. 

 No que diz respeito à nossa investigação, ‘se p, então q’ com valor contrafactual, 

observamos que o autor esquematizou a estrutura contrafactual da seguinte maneira: 

[Se + subjuntivo + forma em –ria] como em: ‘a imagem que eu fazia 
era a seguinte: se o Japão fosse uma Birmânia (...) as economias 
industriais que ganharam a Segunda Guerra não teriam ajudado o 
Japão (EF RJ 379 apud CASTILHO, 2010, p. 376). 

 

 Como opção de exemplo contrafactual, Castilho recorreu a uma sentença cuja 

estrutura marca realmente algo encerrado no passado e sem possibilidades de realização 

do evento, como indicado pelo uso do futuro do pretérito composto (teriam ajudado). 

Mesmo se tratando de uma gramática que apresenta excertos da língua falada, 

Castilho não apresenta nenhum exemplo com a forma variante pretérito imperfeito como 

possível participante do esquema estrutural das apódoses condicionais com valor 

contrafactual, apenas afirma que as condicionais formam um vasto campo de investigação 

por apresentar inúmeras possibilidades de constituição. 

Decidimos deixar o comentário acerca do trabalho de Neves (2000) por último 

na lista das gramáticas apresentadas neste capítulo, por considerarmos o estudo realizado 

pela autora como a base e a inspiração para a realização da nossa pesquisa. Sua 

abordagem funcionalista nos levou a querer investigar mais e ampliar o estudo sobre as 

condicionadas contrafactuais, desde a compreensão da função que exercem até a forma 

em que se encontram estruturadas. 

Neves (2000, p. 830) inicia a seção dedicada às condicionais apresentando a 

conjunção se como a mais recorrente nestas construções complexas:  

(SE+ORAÇÃO CONDICIONAL+ ORAÇÃO PRINCIPAL ou 

ORAÇÃO PRINCIPAL+SE+ORAÇÃO CONDICIONAL) 

 

Contudo, nos deixa claro que “outras conjunções expressam a mesma relação 

básica entre duas orações”, tais como caso, que, desde que, contanto que, uma vez que, 

entre outras. 

Buscando delinear uma definição para as construções condicionais, a autora se 

baseou nas relações lógico-semânticas existentes entre a conjunção e as orações que as 
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constituem: 

 

“se p, q”         “p verdadeiro e q verdadeiro” 

 

afirmando também que a ideia de condicionalidade “se apoia basicamente numa hipótese, 

razão pela qual o termo período hipotético é o que está presente, nos estudos clássicos, 

como designação genérica das construções condicionais” (NEVES, 2000, p. 832). 

No que diz respeito à subdivisão das construções condicionais, Neves (2000) 

compartilha em parte a definição assumida pela tradição gramatical: a) factual; b) 

eventual; e c) contrafactual. Segundo a autora, a condicional 'contrafactual’ caracteriza-

se pela inversão da polaridade da prótase e da apódose. Para compreendermos melhor 

como se dá a análise da contrafactualidade baseada nessa inversão proposta por Neves, 

observemos os exemplos retirados do nosso corpus: 

 

(10) Repórter: Eu acho que o marido da senhora ganhou. 
Entrevistada: Ganhou não. É história que não ganhou não. Se ele 

tivesse ganhado eu já tava doidinha nessa rua aqui21. 
 
(11) A primeira impressão que dá é que essa moça tá fazendo isso pra 
aparecer, pra conseguir seus quinze minutos de fama, porque se ela 

realmente for a amante do TS e quisesse manter isso em segredo, ela 
não ia postar nas redes sociais fotos e vídeos com ele22. 

 

Inserindo tais excertos dentro do teste de inversão de polaridade proposto por 

Neves (2000), temos: 

 

 

                                                 
21 Exemplo retirado do corpus de nossa pesquisa. Trecho da reportagem exibida pelo telejornal TV Goiânia 

pela emissora Band TV Goiânia sobre o misterioso ganhador da mega sena da pequena cidade de Aparecida 

de Goiânia. Informante do sexo feminino, natural de Goiás. A idade (65 anos) foi inferida pela imagem e a 

escolaridade (alta) foi inferida pela profissão de dona de casa. 

22 Exemplo retirado do corpus de nossa pesquisa. Trecho da reportagem exibida pelo programa televisivo 

Domingo Espetacular pela emissora Rede Record sobre o fato de uma moça ter postado fotos nas redes 

sociais comprovando seu envolvimento com o marido de uma pessoa famosa. Informante do sexo feminino, 

natural São Paulo. A escolaridade (alta) foi inferida pela profissão de colunista do portal de notícias R7 e a 

idade (40 anos) foi inferida pela imagem.  
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Exemplo (10) 

Prótase positiva: 

 

Se ele tivesse ganhado 

 

 

= fato com polaridade negativa: 

 

Ele não ganhou 

Apódose positiva: 

 

eu já tava doidinha nessa rua aqui. 

= conteúdo asseverado negativo: 

 

eu não estou doidinha nessa rua aqui 

      Quadro 4: Teste de inversão de polaridade 

 

 

Exemplo (11) 

Prótase positiva: 

 

se ela realmente for a amante do T S 

e quisesse manter isso em segredo 

 

 

= fato com polaridade negativa: 

 

ela não é amante do T S e ela não quer 

manter isso em segredo 

Apódose negativa: 

ela não ia postar nas redes sociais 

fotos e vídeos com ele 

 

= conteúdo asseverado positivo: 

ela postou nas redes sociais fotos e 

vídeos com ele 

 

       Quadro 5: Teste de inversão de polaridade 

 

 Com o intuito de definirmos com mais precisão o foco de nossa pesquisa, situamos 

agora nossa variável dependente em relação ao esquema verbal das orações que compõem 

uma construção condicional segundo a proposta de Neves (2000). Abordamos 

diretamente a condicional contrafactual que, como vimos anteriormente, é um subtipo 

que contém diferentes formas verbais que se alternam no momento de seu uso efetivo na 

língua, tanto na oração subordinada quanto na principal. 

Dentro do ambiente sintático da condicionalidade, FP e PI têm suas ocorrências 

registradas na oração principal. Neves (2000) não fala especificamente em alternância, 

mas, sim, em 'esquemas possíveis' e 'variedade de combinações modo-temporais’. No 

caso das contrafactuais, a autora afirma que a formação estrutural da subordinada se dá 

no passado do modo subjuntivo (pretérito imperfeito e pretérito mais-que-perfeito) e a 
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formação estrutural da principal pode ocorrer através do pretérito do modo indicativo 

(pretérito imperfeito, pretérito-mais-que-perfeito composto, futuro do pretérito simples e 

composto) e do presente do subjuntivo. Ela não especifica as formas verbais da apódose, 

apenas afirma que, “só há contrafactual no passado, já que também o verbo da oração 

principal é sempre de passado, aí incluído o futuro do pretérito composto” (NEVES, 

2000, p. 850; grifos da autora): 

 

Se a pergunta partisse de Irmã Flora, a resposta teria sido outra. 
(NEVES, 2000, p. 840) 
Se eu não tivesse meu filho, já tinha feito um monte de besteiras. 
(NEVES, 2000, p. 851) 
Seria tão bom se fosse isso! (NEVES, 2000, p. 851) 
 

  
O quadro apresentado a seguir foi baseado no esquema modo-temporal de 

estruturação das contrafactuais proposto por Neves (2000) e nos mostra quão amplo é o 

leque de possibilidades de expressão do pensamento contrafactual. 

 
 

ORAÇÃO CONDICIONAL + 

ORAÇÃO PRINCIPAL 

Ocorrências 

Pretérito imperfeito do subjuntivo + 

Pretérito imperfeito do indicativo 

SE não cuidasse de mim, hoje estava 

na rua da amargura. (AB) 

Pretérito imperfeito do subjuntivo +  

Pret. mais-que-perfeito do ind. comp. 

SE soubesse, não tinha dito nada (RE) 

Pretérito imperfeito do subjuntivo + 

Futuro do pretérito do indicativo 

Seria tão bom SE fosse isso! (A) 

Pretérito imperfeito do subjuntivo +  

Futuro do pretérito do indicativo comp. 

SE sua mãe não fosse louca, tudo teria 

sido muito simples (CP) 

Pretérito mais-que-perfeito do subj. comp. 

+ Pretérito imperfeito do indicativo 

SE tivesse me ouvido, nada disso 

acontecia. (AS) 

Pretérito mais-que-perfeito do subj. comp. 

+ Futuro do pretérito do indicativo 

SE você tivesse nascido no mesmo dia 

22 de março, mas às 18 horas, o seu 

ascendente ficaria assim. (AST) 

Pretérito mais-que-perfeito do subj. comp. 

+ Futuro do pretérito do indicativo 

SE não tivesse ido buscar o advogado, 

não teria caído com a cara na pedra. 
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composto (PE) 

Pretérito perfeito do indicativo +  

Presente do subjuntivo 

Eu morra SE mandei matar esse 

novilho! (PL) 

Presente do indicativo +  

Pretérito imperfeito do indicativo 

SE não chego a tempo, o senhor bebia 

todo o rio Paraíba. (OSA) 

Quadro 6: Tempos e modos verbais usados na estruturação das condicionais contrafactuais. 

Baseado em Neves (2000) 

 

Durante a coleta e análise de nossos dados, observamos que as orações potenciais 

e contrafactuais que apresentam alternância de FP e PI em posição de apódose são, em 

muitos casos, coincidentes em termos de estrutura. Neves (2000, p. 842) também previu 

tal paralelismo sintático (cf. exemplos a seguir), porém não deu maiores explicações sobre 

o assunto:  

Se o total de pedidos empatasse com o volume de produção, a receita 
da empresa seria suculenta.  
 
Se não cuidasse de mim, hoje estava na rua da amargura.  

 

É importante ressaltarmos que Neves (2000) não fornece explicação em termos 

de motivações semântico-discursivas para a ocorrência da alternância entre FP e PI, 

apenas limita-se a apresentar exemplos que ilustrem as diversas possibilidades de 

estruturação tanto da prótase quanto da apódose contrafactuais. Ela chama nossa atenção 

para o 'valor' de passado contido em cada sentença, o que, em determinados casos, sequer 

vem expresso através de tempos verbais prototípicos, como no exemplo “Se eu não chego 

a tempo, o senhor bebia todo o rio Paraíba (OSA)” (NEVES, 2000, p. 850). 

 

3.2 As pesquisas que nortearam nosso estudo 

 

 Dando continuidade à apresentação dos estudos que nos auxiliaram a compreender 

melhor nosso objeto de estudo, relatamos, a seguir, algumas das pesquisas realizadas no 

Brasil sobre a alternância entre o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito.  

 Iniciamos com a pesquisa de Barbosa (2005) por ser a que mais se aproxima dos 

objetivos que almejamos alcançar em nosso estudo. Sua pesquisa, intitulada “A variação 

entre o futuro do pretérito e pretérito imperfeito do indicativo em orações condicionais 

iniciadas por ‘se’ na fala uberlandense”, girou em torno da análise de alguns fatores que 
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poderiam condicionar a escolha do falante entre as formas verbais pretérito imperfeito e 

futuro do pretérito em posição de apódose, tanto em construções com valor potencial 

quanto em construções cuja apódose indicasse valor contrafactual. As orações definidas 

como subordinadas condicionais iniciadas por “se” exigem na oração principal o uso de 

um verbo que exprima a ação condicionada. E é exatamente aí que se enquadram as 

formas variantes PI e FP. Nas palavras da autora, seu trabalho: 

 

tem por objetivo geral investigar a alternância entre PI e FP nas orações 
condicionais iniciadas por ‘se’ no PB, partindo de um recorte realizado 
na língua falada na cidade de Uberlândia-MG, por meio de entrevistas 
desenvolvidas com falantes adultos. (BARBOSA, 2005, p. 14) 

 

 O trabalho de Barbosa (2005) se fundamentou nos princípios teóricos e 

metodológicos da Sociolinguística Variacionista. A autora também mencionou que se 

basearia na proposta de Tarallo e Kato (1989) acerca da “harmonia trans-sistêmica” ou 

sociolinguística paramétrica: 

 

Apesar de esta dissertação não mostrar a variação inter-linguística, o 
estudo da Sociolinguística Paramétrica se faz relevante porque as 
investigações a respeito dos tempos verbais futuro do pretérito e 
pretérito imperfeito do indicativo em orações condicionais, no nível 
intra-linguístico, poderão dar suporte às investigações no nível inter-
linguístico (BARBOSA, 2005, p. 24)  

 

 Seguindo a metodologia da teoria da variação, Barbosa (2005) compôs seu corpus 

com 695 ocorrências de FP e PI extraídas de 45 entrevistas sociolinguísticas feitas com o 

objetivo específico de coletar dados relevantes para o estudo. Analisando o modelo da 

entrevista utilizada pela autora, é possível perceber que a fala da pesquisadora interferiu 

nos resultados obtidos, pois provocaram “o efeito gatilho”: 

  

Se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, o que você faria? 
(BARBOSA, 2005, p. 103, exemplo 15) 

 

 De fato, o paralelismo formal foi um dos fatores analisados por Barbosa (2005), 

o que nos leva a crer que seu banco de dados foi propositalmente constituído para que tal 

variável independente viesse à tona. Todavia, não só as formas engatilhadas pelo 

entrevistador foram analisadas, mas também aquelas que sofreram influência de uma 

marca precedente dentro da própria sentença proferida pelo informante:  
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Se ela operasse, saísse dessa cirurgia, ela ia ficar surda, e ia ficar cega 
e muda (idem, ibidem, exemplo 45) 
 

 Os informantes de Barbosa (2005) eram todos adultos, nascidos e residentes em 

Uberlândia, e foram divididos em três grupos de faixa etária (20 a 30, 31 a 45 e acima de 

45 anos) e três classes sociais (A, B e C). Esses foram os fatores extralinguísticos 

enfocados, dos quais derivaram as perguntas que nortearam o estudo: “A classe mais 

baixa utiliza mais o PI? Os indivíduos de 20 a 30 anos tendem a usar o PI no lugar de 

FP?” (BARBOSA, 2005, p. 15). 

 Barbosa (2005) levantou algumas hipóteses que se confirmaram e outras que 

foram refutadas pelos resultados quantitativos obtidos. O resultado mais relevante 

advindo da análise estatística foi ao encontro da hipótese principal levantada pela autora: 

a de que PI estaria sendo usado em substituição a FP. De acordo com a distribuição das 

ocorrências em porcentagens, observou-se, segundo a autora, uma distribuição 

‘harmônica’ da frequência de uso de PI e FP: pretérito imperfeito: 55,70%; e futuro do 

pretérito: 44,30%. Apesar da pequena diferença, podendo até ser equiparada a um empate, 

Barbosa considera o resultado acima como positivo, confirmando, assim, sua hipótese 

mais geral de que “realmente existe uma tendência em substituir o PI pelo FP em orações 

condicionais” (BARBOSA, 2005, p. 89). Seus dados confirmaram ainda que o uso de PI 

é maior entre indivíduos da classe baixa e, mesmo tendo levantado a hipótese de que PI 

seria mais utilizado pelos mais jovens, a faixa etária acima de 45 foi o grupo que mais 

utilizou PI. 

 No que diz respeito aos fatores linguísticos, Barbosa (2005) buscou investigar: 

se as orações condicionais de tamanho pequeno favorecem o emprego 
do pretérito imperfeito do indicativo; se a ordem prótase + apódose 
favorece o uso do pretérito imperfeito do indicativo em orações 
condicionais; se o paralelismo formal favorece o emprego dos tempos 
verbais em análise (BARBOSA, 2005, p. 46). 

 

Após análise criteriosa, Barbosa concluiu também que o ‘tamanho pequeno’ da 

sentença não privilegia nem PI, nem FP. No entanto, no que concerne às orações de 

‘tamanho grande’, o uso de FP é mais expressivo. Outra hipótese não confirmada foi a de 

que ordem prótase + apódose favoreceria a ocorrência do PI. A esse respeito, a autora 

explica que “pode-se afirmar somente que parece haver uma tendência em relacionar FP 

às orações grandes e à ordem não-canônica das sentenças” (BARBOSA, 2005, p. 90). Por 
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fim, foi confirmada a hipótese de que o paralelismo formal favorece o emprego do tempo 

verbal ‘engatilhado’. 

 Mesmo não tratando exclusivamente de sentenças condicionais, decidimos 

comentar o trabalho de Silva (1998) devido à análise realizada sobre a alternância entre 

as formas verbais FP e PI, assim como perífrases e locuções, englobando desde a 

averiguação da influência de fatores sociais até a análise das categorias gramaticais 

tempo, aspecto e modalidade, excluindo as ocorrências de dados factuais ou realis. 

 Segundo a autora, “o uso do pretérito imperfeito versus futuro do pretérito não 

apresenta a previsibilidade tradicionalmente registrada” e, com o intuito de mostrar como 

o uso alternado de PI e FP vinha sendo abordado por gramáticas normativas, Silva (1998) 

apresentou concepções de alguns gramáticos, tais como Cunha e Cintra (1985) e Bechara 

(1975):  

a) Uso do pretérito imperfeito pelo futuro do pretérito – valor de certeza 
sobre fatos futuros; 
b) Uso do futuro do pretérito pelo pretérito imperfeito – valor de incerteza 
sobre fatos passados; 
c) Uso do pretérito imperfeito ou do futuro do pretérito pelo presente – valor 
de polidez. 
 

 Desde o início de seu trabalho, Silva negou a postura adotada pelos gramáticos de 

que o uso alternado de PI e FP poderia ser explicado apenas pelo valor modal aplicado a 

cada forma. Isso se observa quando a autora lança a hipótese de que valores temporais 

também estariam associados às formas PI e FP no momento em que se alternam na fala, 

rompendo, assim, com a tradição gramatical que sinalizava que tal variação se explicaria 

previsivelmente apenas pelo valor modal de cada forma. 

 O foco da pesquisa de Silva (1998) foi a alternância e distribuição dessas variantes 

na constituição de três variáveis dependentes distintas envolvidas na representação dos 

diagramas temporais do presente, do pretérito imperfeito e do futuro do pretérito.  

 Nessa perspectiva, a autora buscou um mapeamento dos contextos linguísticos e 

extralinguísticos que favorecem o aparecimento de cada uma dessas variáveis, tais como 

o ambiente sintático (condicional ou discurso indireto), modalidade epistêmica ou 

deôntica dos auxiliares modais, tipo de verbo (principal ou auxiliar), referência temporal, 

paralelismo formal, gênero discursivo e tópico discursivo, entre outros. 

Interessa-nos aqui verificar os resultados concernentes ao ambiente sintático da 

condicionalidade. Silva (1998) concluiu que PI é mais utilizado em contextos 

condicionais, ao passo que a perífrase tende a ser mais usada em contextos de discurso 
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indireto. Em relação ao uso do futuro do pretérito, não houve um resultado estatístico 

satisfatório que comprovasse sua hipótese de que FP apareceria com mais frequência em 

contextos condicionais. 

Seguindo os princípios teóricos da Sociolinguística Variacionista, a autora 

apresentou resultados estatísticos bastante válidos para a compreensão do uso alternado 

de PI e FP na fala de Florianópolis: 

Fator Freq. % 

PI 742 83 

FP 153 17 

Total 895 100 

       Tabela adaptada de Silva (1998, p. 70) 

 

 A tabela acima apresenta a distribuição geral dos 895 dados encontrados, sem 

levar em consideração os contextos específicos de ocorrência de -va, -(i)a/-ria. Tais dados 

foram extraídos de 24 entrevistas sociolinguísticas pertencentes ao banco de dados do 

Projeto Variação Linguística da Região Sul (VARSUL). A pesquisa buscou quantificar as 

ocorrências de PI e FP em contextos em que ambas as formas se alternam na fala de 

informantes nascidos e residentes em Florianópolis, controlando uma série de fatores 

linguísticos e extralinguísticos. Portanto, a sociolinguística forneceu o suporte necessário 

para a coleta e contabilização dos dados. No que diz respeito ao estudo detalhado dos 

valores temporais atribuídos ao contexto discursivo no qual a alternância se concretizou, 

Silva (1998) se ancorou nos princípios da teoria funcionalista. 

Silva (1998) conseguiu obter importantes resultados em sua análise quantitativa, 

como abaixo ilustrado: 

 

a) A variável ‘valor temporal de futuro’ foi a que apresentou resultados mais 

significativos de ponto de vista estatístico; 

b) Em relação ao paralelismo formal, comprovou-se que, nas entrevistas 

sociolinguísticas analisadas, PI é favorecedor de PI (com peso relativo 

.63), assim como FP é favorecedor de FP (peso relativo .81); 

c) Na análise do ambiente sintático, concluiu-se que o fator oração 

condicionante + condicionada é favorecedor do uso de PI com 59% de 

uso dessa forma e peso relativo .64. E o fator condicionada + 
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condicionante inibe o uso de PI e favorece o uso de FP (peso relativo .77) 

Já a variante Ia + INF relaciona-se, no mesmo grupo de fatores, ao fator 

encaixada em discurso indireto, que favorece o uso da perífrase com 

frequência de 70% e peso relativo .80, inibindo o uso das outras formas.  

 

 Outro pesquisador que também buscou respostas sobre o uso alternado do futuro 

do pretérito e do pretérito imperfeito foi Oliveira (2010). Tendo como foco a análise de 

construções com valor hipotético na fala de indivíduos alagoanos, o autor também se 

ancorou nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista 

(LABOV, 1972), investigando se os fatores sociais idade, sexo e escolaridade, assim 

como os fatores linguísticos paralelismo formal e ordem da sentença, são reguladores da 

escolha por parte dos falantes no uso de FP ou PI.  

A hipótese inicial levantada por Oliveira (2010) foi a de que a forma verbal PI 

estivesse sendo mais usada do que FP. Para compor o corpus de sua pesquisa, o autor se 

valeu de 48 entrevistas sociolinguísticas com o total de 589 ocorrências de FP e PI em 

situações de alternância em contextos hipotéticos, englobando as construções potenciais 

e contrafactuais. Através da rodagem do programa Goldvarb, foram selecionados como 

válidos os grupos de fatores escolaridade, ordem da sentença, idade e sexo. 

Após análise minuciosa, o autor apresentou os seguintes resultados: 

a) A hipótese geral de que o uso de PI suplantava o de FP não foi confirmada, 

uma vez que 61% das ocorrências foram de FP e 39% de PI. Portanto, a 

diferença percentual de 22% elege FP como mais recorrente; 

b) Informantes com nível superior tendem ao uso de FP (66%); 

c) Em relação à ordem da sentença, a ordem não canônica foi a grande 

favorecedora do uso de FP (79%);  

d) O grupo de fatores idade apontou que indivíduos com idade entre 31-45 

anos privilegiam a forma verbal FP (67%). Os outros grupos etários – de 

15 a 31 anos e de 46 a 61 anos – tiveram resultado aproximado entre o uso 

de FP e PI, porém Oliveira afirma que a hipótese inicialmente levantada 

sobre o uso de PI ser mais recorrente entre os mais jovens também se 

confirmou; 

e) Homens e mulheres alagoanos tendem a usar mais FP, 54% e 65% 

respectivamente. No entanto, é perceptível que as mulheres têm o uso de 

FP um pouco mais recorrente do que os homens. 
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 Tendo como corpus produções orais realizadas por falantes de Fortaleza23, Dias 

(2007) analisou a estruturação das apódoses cujo valor modal expressava 

eventualidade/potencialidade. A autora se propôs a investigar tal fenômeno sob a luz dos 

pressupostos teórico-metodológicos advindos do Funcionalismo Linguístico givoniano e 

da Sociolinguística Laboviana. A autora selecionou alguns grupos de fatores com o intuito 

de compreender e mapear o uso alternado de FP e PI, tais como: i) marcação e iconicidade; 

ii) a ocorrência de acordo com a forma simples ou forma perifrástica24; iii) a ordem 

estrutural das sentenças (prótase + apódose ou apódose + prótase); iv) as categorias 

gramaticais de tempo, aspecto, modalidade e referência; v) tipo de verbo; e vi) graus de 

certeza (atitude do falante), entre outros. 

 Bem aos moldes funcionalistas, Dias (2007) optou pela utilização do termo 

‘oração nuclear’ para referir-se ao condicionado ou apódose e ‘hipotaxe’ em relação à 

subordinada ou prótase. A autora apresentou vários exemplos do uso alternado entre FP e 

PI na oração nuclear, porém, por estarem dissociadas do contexto de uso, não nos pareceu 

claro se determinadas sentenças apresentavam valor potencial/eventual ou contrafactual: 

4. “Se fosse Pelé era diferente...” (DID, nº 24) / “Se fosse Pelé seria 

diferente...” (DIAS, 2007, p. 31) 

 

Em relação a esse exemplo, a autora esclarece em nota que se trata de um 

“exemplo extraído do banco de dados do PORCUFORT, do diálogo entre informante e 

documentador (DID), nº 24” (DIAS, 2007, p. 31), sem nos dar pistas do contexto 

semântico-discursivo ao qual pertence o excerto. Contudo, apenas a situação 

comunicativa seria capaz de indicar com maior precisão o valor dessa construção: i) caso 

haja alguma possibilidade de realização do evento, considerar-se-ia tal construção como 

potencial/eventual; ii) no caso da total impossibilidade de realização do evento, através 

da negação do fato no mundo real, ter-se-ia uma condicional contrafactual. 

 Os resultados obtidos por Dias (2007) mostram que tanto FP quanto PI são 

recorrentes na indicação da condicionada potencial na fala dos fortalezenses, 

apresentando um resultado bastante equilibrado, 85% e 82% de frequência, 

                                                 
23 Banco de Dados PORCUFORT – Português Oral Culto de Fortaleza, organizado pelo Professor Doutor 

José Lemos Monteiro. 

24 A autora considerou a perífrase verbal com verbo IR. 
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respectivamente.  

 A análise do grupo de fatores linguísticos iconicidade mostrou que a ordem não 

icônica (inversa) favorece o uso de FP, pois, segundo a autora, “o falante, quando usa a 

forma marcada, que é o futuro do pretérito (menos frequente), a apresenta em primeiro 

plano”. A ordem icônica, por sua vez, é mais estruturada com o uso do PI.  

 Em relação ao tipo de inquérito, a autora afirma que, “quando se trata do tipo de 

discurso analisado, é a elocução formal (EF) que se mostra mais propensa ao uso da 

variante futuro do pretérito, o que não significa o impedimento da ocorrência da outra 

forma variável, o imperfeito do indicativo” (DIAS, 2007, p. 118). Além da elocução 

formal, foram analisados ainda outros dois tipos de inquérito: o diálogo entre dois 

informantes e o diálogo entre informante e documentador. O uso do imperfeito do 

indicativo na estruturação das apódoses eventuais mostrou-se mais saliente apenas no 

contexto de diálogo entre dois informantes, devido ao caráter informal desse tipo de 

discurso.  

 O pacote estatístico VARBRUL, ao qual foram submetidos os dados em análise 

na pesquisa de Dias (2007), não considerou significativos os grupos de fatores sexo, tipo 

de verbo, modalidade, estrutura temporal e uso de formas simples ou perífrases. Assim 

sendo, a autora concluiu que o fenômeno de alternância entre FP e PI na estruturação das 

orações condicionadas na fala de Fortaleza é mais influenciado pelos grupos de fatores 

tipo de verbo e iconicidade. A autora afirmou ainda que:  

 
as nossas gramáticas, que são adotadas nas instituições brasileiras de 
ensino, destacam as chamadas “conjunções condicionais” que 
aparecem na estrutura subordinada, sem chamar a atenção do leitor para 
o uso do verbo em questão, seu tempo, seu aspecto, sua modalidade. 
(DIAS, 2007, p. 117) 

 

 Como já tínhamos observado, a alternância entre FP e PI encontra-se prevista nos 

compêndios gramaticais, que indicam tanto o uso de PI simples quanto as perífrases e 

locuções como possibilidade de estruturação da apódose. No entanto, seu emprego ainda 

gera muitas dúvidas. 

A escassez de trabalhos envolvendo especificamente as construções contrafactuais 

nos impulsiona a querer investigar e sistematizar com maior precisão os fatores que regem 

o uso de PI e FP nessas construções. Baseados nos trabalhos acima citados, partiremos 

em busca de explicações de ordem morfossintática e semântico-discursivas que nos 

ajudem a compreender e mapear o uso de formas verbais na estruturação da apódose 
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condicional com codificação contrafactual. 

 No decorrer do nosso trabalho, retomaremos constantemente os trabalhos acima 

sintetizados, com o intuito de ilustrar questões e clarificar pontos específicos de nossa 

análise. 

 

3.3 Tempo, aspecto, modalidade e referência na expressão do condicionado 
contrafactual 
 
 Neste capítulo, abordamos as categorias gramaticais tempo, aspecto e modalidade, 

também denominadas por Givón (1984) de “domínio funcional complexo”, este sendo 

considerado como “o escopo de atuação de uma dada função desempenhada por uma (ou 

mais) dada forma em uma dada língua” (FREITAG, 2011, p. 4). 

Como dito nos capítulos precedentes, estamos trabalhando com as formas verbais 

futuro do pretérito e pretérito imperfeito, tanto em suas formas simples quanto como 

auxiliares em estruturas compostas, na codificação de uma função específica: a expressão 

do condicionado contrafactual. É de senso comum entre os compêndios gramaticais, e 

também entre pesquisas funcionalistas e variacionistas, que a condicionalidade cumpre, 

acima de tudo, uma função modalizadora. Porém, convém que analisemos com cuidado 

outras categorias verbais, observando a relevância do tempo, assim como da referência, 

na compreensão do significado contrafactual. Partiremos do pressuposto de que as formas 

verbais em apreço não marcam um valor aspectual, como se explicará mais adiante. 

 Ao expressar suas ações, vontades, desejos etc., o falante se apoia em conceitos e 

pressupostos múltiplos para que o escopo comunicativo de seu enunciado seja alcançado, 

perpassando vários níveis gramaticais. Um dos recursos que pode ser empregado pelo 

falante para situar seu discurso é o uso de formas que gramaticalizam o tempo, tais como 

“expressões com valor de adverbiais temporais e conectores frásicos de valor temporal” 

(MIRA MATEUS et al., 1993, p. 104).  

 Além das formas gramaticais acima citadas, existe, nas línguas naturais,25 uma 

tendência ao uso do tempo verbal como “uma das várias estratégias desenvolvidas para 

codificar tempo” (FREITAG, 2011, p. 2), podendo ser tripartido em: 

  

                                                 
25 É importante frisar que tal assertiva não vale para todas as línguas naturais, uma vez que existem línguas 

como o chinês, por exemplo, que não fazem uso de nenhuma das formas gramaticais citadas para situar o 

discurso no tempo. 
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PASSADO----------------PRESENTE--------------------FUTURO 

 

 Essa divisão do tempo linguístico é encontrada tanto em gramáticas normativas 

quanto nas gramáticas de cunho funcional, assumindo basicamente que: 

a) O valor temporal de passado faz referência, grosso modo, a eventos anteriores ao 

momento da fala. E, tanto no modo indicativo quanto no modo subjuntivo, subdivide-

se em três partes: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais-que-perfeito.  

b) O presente é indivisível se comparado à subdivisão do passado. Apresenta a 

simultaneidade de ações/eventos em relação ao momento da enunciação, 

expressando-se pelo presente do indicativo simples e composto e pela forma 

imperativa. 

c) A marcação de tempo futuro é encarregada de expressar posterioridade em relação 

ao momento da fala. Esta se encontra codificada pelas formas de futuro do indicativo 

simples ou composto, pelo presente e futuro do subjuntivo e pelo imperativo. O 

futuro do pretérito tem por função expressar um futuro no passado, tanto na sua forma 

simples quanto na composta. (cf. MIRA MATEUS et al., 1983,  2003; BECHARA, 

2004; CUNHA; CINTRA, 1985; NEVES, 2000; CASTILHO, 2010) 

  

Entretanto, as relações estabelecidas entre o valor temporal dos verbos e a situação 

comunicativa não são biunívocas. Na análise de estruturas complexas em que ocorre 

sobreposição de eventos, torna-se necessário recorrer não apenas ao momento da 

enunciação como também ao momento do evento em relação a um ponto de referência. 

 Alguns linguistas vêm tentando mostrar a complexidade da definição do tempo 

verbal baseando-se nos estudos de Reichenbach (1947). Esse autor assume uma 

perspectiva lógico-filosófica tripartindo a expressão do tempo verbal nos seguintes 

pontos: 

 

MF – momento da fala 

ME – momento do evento 

MR – momento da referência 

 
Ancorada nessa tripartição, Corôa (2005) afirma que: 
 

[o momento da fala] corresponde ao tempo do acontecimento 
discursivo, ou ao ‘tempo de enunciação’, de que nos fala Benveniste; 
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[o momento do evento] diz respeito ao tempo em que se dá o evento de 
que o discurso fala, ou o ‘tempo do enunciado’, nos termos de 
Benveniste; [e o momento da referência] remete aos acontecimentos 
naturais ou históricos que, culturalmente, tomamos como referência: é 
o tempo dos relógios e calendários. (CÔROA, 2005, p. 9) 

  
 

Freitag (2003, p. 393) nos diz que, de acordo com os três pontos de Reichenbach, 

“a nuança temporal codificada linguisticamente fica mais próxima da situação temporal 

ocorrida”. Tal distribuição temporal dos verbos diz respeito: i) ao momento do evento, ou 

momento da situação, fazendo alusão ao tempo de acontecimento real do evento; ii) ao 

momento do ato de fala que é definido como o instante no qual se profere a sentença, o 

momento da enunciação; e, por fim, iii) ao momento ou ponto de referência que “serve 

como um parâmetro para determinar o momento da situação, estabelecido em relação ao 

momento de fala” (FREITAG, 2007, p. 68). 

Gorski et al. (2002, p. 225), por sua vez, afirmam que:  

Os pontos de referência podem ser fornecidos linguisticamente, como 
formas verbais, expressões adverbiais, informações precedentes; ou 
pragmaticamente, através de pistas do contexto situacional, inferências, 
conhecimento compartilhado.  

 
 No que concerne à análise do valor temporal das construções condicionais, é 

perceptível que, a exemplo da tripartição do tempo natural anteriormente mostrada, a 

condicionalidade também pode ser tripartida na expressão do:  a) presente, b) passado, e 

c) futuro: 

a) Se não tem, a gente concorda. 

b) Se não tivesse, a gente concordava. 

c) Se não tiver, a gente vai concordar26. 

 

 As contrafactuais também podem apresentar-se com o valor temporal passado 

(como no item (b) acima). Porém, como veremos mais adiante, as formas verbais que 

estruturam a condicionalidade adquirem muito mais um valor modal, pois sua função na 

                                                 
26 Dado original: “Solução tem, dinheiro tem. Se não tivesse a gente concordava, certo?” Exemplo retirado 

do nosso corpus de pesquisa. Reportagem exibida no telejornal RN TV 1ª edição pela emissora Intertv 

Cabugi sobre a falta de reparos nas ruas da cidade do Natal. Informante do sexo masculino, natural do Rio 

Grande do Norte. A escolaridade (baixa) foi inferida pela sua profissão de motorista de ônibus e sua idade 

(35 anos) foi inferida pela imagem. 
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sentença vai além da expressão de um ‘futuro no passado’. Dessa forma, podemos afirmar 

que, no item ‘b’, temos o condicionado contrafactual estruturado com PI, cujo valor 

modo-temporal é canonicamente representado pela forma verbal em –ria (PF). Pensando 

na representação lógica de Reichenbach, tomamos a expressão codificada pelo imperfeito 

do subjuntivo se não tivesse como a referência, que é anterior ao momento da fala, que, 

por sua vez é posterior ao momento do evento que, nesse caso, foi codificado pela forma 

verbal no pretérito imperfeito do indicativo concordava. Destarte, podemos inserir o 

valor temporal referente às formas verbais (FP e PI) que codificam o condicionado 

contrafactual na linha dos três pontos de Reichenbach da seguinte maneira: 

 

MR – ME – MF: o MR é anterior ao ME, que é anterior ao MF27 

Retomando o primeiro exemplo apresentado neste trabalho, podemos realizar a 

seguinte representação na linha temporal: 

 
(4) Um desespero, que a sorte era pra mim. Foi falta de condição, 
mesmo. Se a mulher tivesse me pagado o pagamento inté no dia, nem 

que passasse fome eu tinha pagado o jogo28. 
--------MR----------ME----------MF---------- 

 

Analisando a construção contrafactual expressa acima, verificamos que o valor 

temporal presente na apódose é aquele de indicar um evento futuro em relação a um 

passado. Como dito anteriormente, trata-se de um excerto de uma reportagem que ressalta 

a tristeza de um homem que acertou os números da mega sena, mas que não fez o 

pagamento do jogo nas Casas Lotéricas porque sua patroa (a mulher por ele referida) não 

efetuou o pagamento de seu salário no prazo previsto. Temos como ponto de referência 

(MR) se a mulher tivesse me pagado, que é anterior ao momento da fala (MF), 

considerando este como o dia em que a reportagem foi realizada e veiculada na televisão: 

sete de janeiro de 2013. O MF, por sua vez, é posterior ao momento do evento (ME) 

                                                 
27 ME = momento do evento (ou MS= momento da situação) / MF = momento do ato de fala / MR = 

momento de referência. 

28 Exemplo extraído do corpus de nossa pesquisa. Reportagem exibida pelo telejornal Balanço Geral pela 

emissora Rede Record sobre a tristeza de um homem que acertou os números da mega sena e que não 

efetuou o pagamento do jogo nas Casas Lotéricas. Informante do sexo masculino, 34 anos e natural de 

Brasília-DF. A escolaridade (baixa) foi inferida pela sua profissão de vendedor de frutas e verduras.  
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devido ao fato de este projetar o evento tinha pagado a um futuro a partir de uma 

perspectiva passada (o MR), mas anterior ao MF (no momento da fala, a mega sena já 

havia sido, inclusive, sorteada). 

 Geralmente definida como a categoria gramatical que apresenta os valores 

internos do tempo verbal, o aspecto não possui uma subdivisão fixa, nem em termos de 

nomenclatura, nem em relação aos valores internos constitutivos da ação verbal.  Freitag 

(2011, p. 5) pontua que a “noção de aspecto envolve a ideia de configuração interna do 

tempo em eventos” e, segundo Koch e Silva (1995, p. 51):  

em nossa língua [...] a base do agrupamento das formas verbais faz-se, 
primeiramente, em função do tempo, mas, no pretérito, manteve-se a 
oposição, existente em latim, entre imperfeito, aspecto inconcluso, e 
perfeito, aspecto concluso. 

 
Todavia, não cabe aqui fazermos um detalhamento do valor aspectual das formas 

verbais FP e PI em outros contextos, uma vez que estamos lidando com tais formas apenas 

enquanto inseridas no ambiente sintático da condicionalidade, cujo valor modal é o mais 

relevante. Mas vale relembrar que Câmara Jr. (1967, p. 43) apresentou uma explicação 

bastante pertinente em relação ao uso do pretérito imperfeito pelo futuro do pretérito 

afirmando que: “a distinção aspectual entre os tempos determinou [...] uma maior opção 

pelas formas imperfeitas para o futuro do pretérito propriamente dito, porque, como 

cursivas, é que se opõem espontaneamente ao presente.” (grifos do autor) 

Para Travaglia (1985, p. 52), no momento em que a forma verbal pretérito 

imperfeito passa a “expressar uma situação que seria consequência de outra que não 

ocorreu”, ou seja, no momento em que assume o valor modo-temporal concernente ao 

futuro do pretérito, deixa de marcar aspecto. Assim, PI perde o valor aspectual 

imperfectivo, passando a assumir uma “marcação de tempo futuro, que atribui à situação 

uma espécie de realização virtual, abstrata, pois ainda não ocorreu de fato” e esta “noção 

de futuro agrega a esses tempos um valor modal” (TRAVAGLIA, 1985, p. 70). 

Após analisarmos as áreas funcionais tempo, juntamente com a referência, e 

aspecto, passaremos agora a uma caracterização mais detalhada da modalidade, 

especificando os conceitos pertinentes a essa tipologia e fazendo as devidas conexões 

com as funções específicas das formas verbais FP e PI enquanto possuidoras de uma 

mesma significação: a expressão do condicionado contrafactual. 

A modalidade é tida como a codificação linguística da 

atitude/julgamento/avaliação do falante em relação à proposição enunciada. Bybee et al. 

(1984, p. 176) consideram a modalidade como “a gramaticização das atitudes e opiniões 
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(subjetivas) do falante”.29 No âmbito funcionalista, defende-se que “a atitude do falante 

não se restringe somente à proposição, mas alcança também o ouvinte e o próprio falante, 

ou seja, envolve os participantes da situação comunicativa” (BITTENCOURT, 2012, p. 

80). 

Givón (1995) subdivide a categoria da modalidade em duas partes30: 

 

a. Epistêmica – verdade, probabilidade, certeza, crença, evidência, possibilidade. 

b. Deôntica – desejo, preferência, intenção, obrigação, manipulação, permissão. 

Givón (2002) parte da tradição lógica aristotélica que postulava quatro 

modalidades proposicionais expressas na linguagem humana: 

 

Tradição lógica Equivalente comunicativo 

a. verdade necessária pressuposição 

b. verdade factual asserção realis 

c. verdade possível asserção irrealis 

d. não verdade asserção negativa 

      (GIVÓN, 2002, p. 301 – quadro 38)31 

 

Givón (2002, p. 311) afirma que, em meio às “típicas orações adverbiais de escopo 

irrealis”, encontram-se as orações condicionais. Analisando o escopo das condicionais 

factuais e eventuais/potenciais, não é difícil identificarmos, respectivamente, a 

modalidade realis e a irrealis: apresentam o fato como certo (verdade factual) ou possível 

de acontecer (verdade possível). Todavia, o mesmo não ocorre com a modalidade 

contrafactual, alvo de nosso estudo: 

 
(12) Nós temos um assunto que vem desde a época de Lúcio Braga, 
prometendo fazer, é o açude Pedra Branca lá em Serra Lavrada. Se 
fizesse hoje, se tivesse feito, hoje ele estava servindo pra abastecer 

algumas cidades lá vizinhas, num tava precisando de ir buscar lá em 

                                                 
29 Tradução nossa. “[...] modality is the grammaticization of speaker’s (subjective) attitudes and opinions”. 

30 Também denominadas de submodos irrealis. 

31 Tradução nossa.  
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Parelhas como estamos, pegamos agora32. 
 

O dado (12) revela que a construção do açude não foi realizada e, em relação ao 

desejo de tê-lo ‘hoje’, o evento torna-se impossível (já que a construção não foi realizada), 

servindo apenas como recurso argumentativo do falante no confronto com a realidade. 

Sendo essa uma característica intrínseca da contrafactualidade, Givón (2002, p. 311) 

pontua que construções desse tipo “se enquadram no escopo modal da negação.”33  

(13) Os próprios funcionários se uniram, fizeram um mutirão, 
perderam dinheiro do bolso pra pintar as paredes. Eles pintaram os 
bancos, é, as estantes, quer dizer, se não tivesse saído do bolso deles a 

situação hoje seria ainda pior 34. 

 
Semelhantemente, em (13), percebe-se que a jornalista que conduzia a reportagem 

utilizou a função contrafactual como recurso argumentativo para a defesa do seu ponto 

de vista sobre a situação em que se encontrava um posto de saúde da cidade de Natal. No 

que diz respeito ao contexto estrutural da construção, o verbo da prótase no pretérito mais 

que perfeito do subjuntivo tivesse saído e o da apódose no futuro do pretérito seria 

assumem valor temporal destacando, respetivamente, um fato encerrado no passado e um 

valor modal epistêmico, devido ao julgamento de certeza (seria ainda pior). 

 De maneira muito ampla, encontra-se em diversos estudos a condicionalidade 

definida como portadora da incerteza, dúvida, probabilidade, possibilidade, variando 

desde a modalidade realis à modalidade irrealis. Porém, no nosso estudo, tratamos de um 

tipo muito específico que prototipicamente codifica, em sua estrutura morfossintática, um 

valor temporal marcado no passado e um valor modal inserido no menor dos graus de 

irrealis, ou melhor, o extremo irrealis (GIVÓN, 2001).  

Dias (2007), ao trabalhar com a alternância entre FP e PI em construções 

eventuais/potenciais, enumerou quatro graus de certeza no controle da modalidade:  

 

 

                                                 
32 Dado retirado do nosso corpus de pesquisa. Reportagem exibida no Documentário Caravana da Seca pela 

emissora TV Senado sobre a pior seca já registrada no estado da Paraíba dos últimos 40 anos. Informante 

do sexo masculino, natural da Paraíba, escolaridade baixa. A idade (50 anos) foi inferida pela imagem. 

33 “[..] one type of Adv clause, the counterfact conditional, falls the modal scope of negation”. 

34 Dado retirado do nosso corpus de pesquisa. Telejornal RN TV 1ª edição transmitido pela IntertvCabugi. 

Informante do sexo feminino, repórter, escolaridade alta, 35 anos, natural do Nordeste. 
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i) Certeza 1 (+) “certeza”;  

ii) Certeza 2 (+/-) “índice médio de certeza”;  

iii) Certeza 3 (+/-/-) “grau mínimo de certeza”; e  

iv) Certeza 4 (-) “incerteza”. 

 

Utilizando tal escala, podemos afirmar que a potencialidade e a contrafactualidade 

ocupam lugares bem distintos. As potenciais assumem graus variados de certeza, 

implicando na possibilidade, ainda que remota, de realização de um fato, ao passo que as 

contrafactuais expressam eventos que definitivamente não se realizarão. Podemos 

comparar um exemplo de significado potencial dado por Dias (2007) como ilustração do 

grau de certeza 4, ou seja, incerteza, com o exemplo (13) anteriormente descrito:  

 
“Se não tivesse saído do bolso deles a situação hoje seria ainda pior. 
 “Se a senhora... se tivesse uma pessoa doente a senhora receitaria esse 
prato?” (DID, nº 09) (DIAS, 2007) 

 

Enquanto as potenciais podem variar seu grau de certeza, as contrafactuais 

permanecem estáveis em relação a essa escala. Assim, temos + certeza no que concerne 

à expressão do pensamento contrafactual: + certeza de que o evento codificado na 

condicionada não se realizou/não se realiza.  

 Freitag et al. (2013), tratando das funções semântico-discursivas da 

condicionalidade, iminencialidade e habitualidade no âmbito do passado, fizeram a 

inserção de tais funções “em uma escala de gradação de modalidade, partindo do 

[+irrealis] ao [-irrealis]” em um continuum organizado de acordo com a proposta de 

Givón (1995, 2001). Buscando abarcar as três funções semântico-discursivas citadas, as 

autoras apresentaram o seguinte quadro: 

 

Irrealis 1 – corresponde ao realis; apresenta situações fortemente assertadas – factuais. 
No nível do analista, a factualidade se verifica no contexto linguístico concomitante à 
função ou pressuposta.  
Irrealis 2 – corresponde ao grau mínimo de irrealis; está correlacionado a situações que 
provavelmente/eventualmente ocorreram. No nível do analista, a factualidade se 
verifica no contexto linguístico subsequente, inter/intratópico. 
Irrealis 3 – corresponde a situações impossíveis de ocorrerem. No nível do analista, a 
não factualidade se verifica no contexto linguístico concomitante à função.  
Irrealis 4 – corresponde ao grau máximo de irrealis, pois a asserção é negada. No nível 
do analista, se verifica linguisticamente pelo marcador de negação. 

(FREITAG et al., 2013, p. 6 – quadro 1) 
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 No que concerne ao valor condicional, Freitag et al. (2013) concordam em parte 

com o que diz a gramática tradicional: a modalidade é a categoria de maior relevância. 

Todavia, tratando mais especificamente da modalidade irrealis, elas afirmam que, em 

decorrência “do conjunto de traços linguísticos contextuais que interferem no grau de 

certeza da asserção”, torna-se possível a análise de acordo com os níveis apresentados no 

quadro acima (FREITAG et al., 2013, p.  7). 

 Assim, pensando especificamente no fenômeno em estudo nesta dissertação, 

poderíamos inserir a contrafactualidade no nível 3 da escala de gradação da modalidade 

proposta por Freitag et al. (referente a situações impossíveis de acontecerem) e no grau 

máximo de certeza (há certeza total de que a situação não irá acontecer): 

 

 

 
CONTRAFACTUAIS 

MÁXIMA CERTEZA 

MÁXIMO IRREALIS 

 

 Embora possamos enquadrar FP e PI sem maiores dificuldades dentro do sistema 

temporal do português e inseri-los na linha de referência temporal como feito 

anteriormente, não conseguimos obter as explicações semânticas do emprego de tais 

formas verbais no discurso olhando apenas para tais categorias. Portanto, é através da 

modalidade que alcançamos uma explicação mais ampla da função que exercem no 

discurso. Quando um falante diz ‘se eu fosse alto, jogaria basquete’ e depois pronuncia 

‘se eu ganhasse na mega sena compraria uma Ferrari’, ele estrutura suas sentenças de 

acordo com a ordem prototípica das orações condicionais se + imperfeito do subjuntivo 

+ futuro do pretérito. Porém, as sentenças, apesar de coincidentes em termos estruturais, 

não apresentam a mesma função. É necessário pensarmos sobre a modalidade em termos 

de possibilidade e não possibilidade de realização dos eventos de cada sentença. Na 

primeira, o falante é baixo, nunca será alto, portanto, nunca jogará basquete. Entra em 

cena a representação da ficção expressa pelo ato linguístico, ou melhor, a representação 

linguística do pensamento contrafactual. Já na segunda sentença, existe – mesmo que 

remota – a possibilidade de ganhar na mega sena e, caso isso ocorra, já se sabe o que 

informante pretende fazer, pois ele já expressou o seu desejo.  
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 É, pois, através da modalidade que conseguimos explicar o porquê do uso da 

forma verbal pretérito imperfeito em uma função canonicamente representada pelo futuro 

do pretérito. Tal alternância de uso é possível pelo fato de não mais importar a indicação 

temporal da forma verbal em si, mas, sim, a atitude do falante frente ao evento que se 

apresenta. Portanto, é a modalidade que assume a liderança na busca de explicação para 

o fato de que diferentes formas verbais podem ser utilizadas para expressar uma mesma 

função no caso da contrafactualidade. 
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CAPÍTULO 4                                                                                             

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Muitas foram as etapas que fizeram parte da construção do nosso trabalho, tais 

como: i) a realização de um levantamento sobre o estado em que se encontram as 

pesquisas acerca do nosso fenômeno; ii) o aprofundamento dos princípios teórico-

metodológicos do Funcionalismo Linguístico e da Sociolinguística Variacionista, assim 

como da interface sociofuncionalista; iii) a constituição do corpus de nossa pesquisa; iv) 

a seleção dos grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos a serem controlados; e, por 

fim, v) a análise qualitativa e quantitativa dos dados. 

Neste capítulo, enfocamos detalhadamente as etapas ‘iii’ e ‘iv’, descrevendo o 

nosso corpus naquilo que o caracteriza enquanto gênero textual e os critérios adotados 

para a seleção dos dados. Em seguida, apresentamos os grupos de fatores linguísticos e 

sociais que controlamos com a hipótese de que seriam significativos para a escolha do 

falante entre uma das formas verbais que estruturam a apódose contrafactual.  

  

 

 

4.1 O CORPUS DA PESQUISA  

 

4.1.1 Caracterizando a reportagem 

 

 De acordo com Lage (2005), desde a Revolução Industrial, o jornalismo busca 

expressar a dinamicidade da vida em sociedade e divulgá-la em seus jornais. Até então, o 

foco fora a difusão de notícias relacionadas à aristocracia europeia em que a figura do 

jornalista era “essencialmente publicista, de quem se esperavam orientações e 

interpretação política” (LAGE, 2005, p. 10). Ainda segundo o autor, a partir do século 

XIX houve uma adequação do estilo das matérias publicadas aos novos leitores: pessoas 

de diversas classes sociais liam as notícias não apenas para se inteirarem dos 

acontecimentos políticos, mas também para obter informações sobre “o que ver, o que ler, 

como se vestir, como se portar” (LAGE, 2005, p. 15). E foi nesse momento histórico que 

surgiu o mediador do público com o jornal: a reportagem e o repórter. 

 



 

61 
 

Do ponto de vista técnico, escritores de folhetins e jornalistas 
obrigaram-se a reformar a modalidade escrita da língua, aproximando-
a dos usos orais ou cultivando figuras de estilo espetaculares, ora 
exagerando no sentimentalismo, ora incorporando a invenção léxica e 
gramatical das ruas. (LAGE, 2005, p. 15) 

  

 E foram exatamente tais características que chamaram nossa atenção para a 

reportagem enquanto fonte de dados. Enquanto pesquisadores da língua em uso, 

buscamos amostras que contenham a linguagem cotidiana e que propiciem a identificação 

de fatores sociais. A reportagem televisiva contempla esses requisitos, expondo marcas 

de identificação pessoal, tais como nome, profissão e localização geográfica. Tomando-

se os devidos cuidados e, ao mesmo tempo, assumindo riscos, é possível que seja feita a 

inferência de alguns fatores, tais como o grau de escolaridade a partir da profissão, e a 

idade a partir da imagem. 

Portanto, por contar com o precioso recurso da imagem, a reportagem televisiva 

tem inúmeras vantagens em relação àquela escrita e àquela radiofônica. As câmeras não 

captam apenas as cenas reais, mas, principalmente, nos fornecem um material linguístico 

precioso: a língua falada inserida no seu contexto social de produção facilitada pela 

interação repórter x entrevistador x telespectador. 

 Enquanto gênero textual, vimos que a reportagem pode ser definida como 

portadora de outros gêneros, tais como notícias, entrevistas, comentários etc., o que lhe 

confere o título de macrogênero35 textual.  

Traduzindo as preferências e opiniões do público através da abordagem de temas 

reais e atuais, a reportagem caracteriza-se também por expressar “uma linguagem em uso 

na realidade cotidiana” através de “atos elocucionários (enunciados, ordens, afirmações, 

interrogações, promessas, observações, explicações, comentários, pedidos etc.) e de atos 

perlocucionários (persuadir, irritar, convencer, divertir, entediar etc.)” (MEDINA, 1988, 

p. 91). 

No âmbito das análises variacionistas, Paredes Silva (1988, 1994, 1997) ocupa 

lugar de destaque no uso de textos jornalísticos. A autora justifica a ampliação do leque 

de gêneros utilizados pelos sociolinguistas, afirmando que “os gêneros têm sido tomados 

como variáveis condicionantes de fenômenos” e que “o âmbito da análise variacionista 

vem se estendendo para outras unidades além da narrativa” (PAREDES SILVA, 1997, p. 

10). Quanto aos gêneros da esfera jornalística, ao investigar a rotulação representada por 

                                                 
35 Martin (1994, 2002) denomina macrogênero um gênero textual que abriga outros gêneros textuais.  
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SNs definidos e demonstrativos, Paredes Silva (2008) justificou a utilização do gênero 

entrevista jornalística dada a sua riqueza de conteúdo. 

Enquanto gênero textual, a reportagem ainda necessita ser melhor caracterizada 

na literatura, pois é necessário que se leve em consideração quão amplo é o leque de 

possibilidades de gêneros e tipologias textuais que se apresenta em uma única reportagem, 

o que favorece o acesso à diferentes aspectos da língua em uso. Essa riqueza de 

informações advém do fato de a reportagem “pretender ser” transmissora da verdade e da 

realidade cotidiana, fazendo com que o telespectador se depare com situações com as 

quais se identifique e das quais se sinta partícipe. 

 

 

4.1.2 Selecionando os dados 

  

O primeiro passo para a formação do corpus de nossa pesquisa foi a escuta de 

reportagens, tanto no momento de suas transmissões diretamente nos telejornais e 

programas de entretenimento quanto após suas exibições na TV, em que passam a constar 

nos portais online especializados em sua retransmissão. É importante frisarmos que a 

escolha dos telejornais e emissoras se deveu ao fato de estes disponibilizarem na internet 

os vídeos das reportagens exibidas na TV com opções de acesso ilimitado, possibilitando, 

assim, a gravação do áudio ou o download completo do vídeo. Por esse motivo, extraímos 

nossos dados de fala dos telejornais RN TV 1ª Edição, RN TV 2ª Edição, Bom Dia RN, 

Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Balanço Geral, Jornal da Band, Repórter 

Record, Jornal UPF TV, Rural Notícias e  Amapá TV e dos programas televisivos Esporte 

Fantástico, Fantástico, Domingo Espetacular, PortalGaz, Profissão Repórter, transmitidos 

pelas emissoras Intertv Cabugi, Rede Globo, Band, Record, UPF TV, Canal Rural, Canal 

Futura e TV Amazônia e pelos portais online g1.com, youtube.com e r7.com.  

Ao assistirmos às reportagens diretamente da TV, estávamos sempre com papel e 

caneta em mãos, e, ao localizarmos sentenças do tipo ‘se p, então q’, anotávamos o título 

da reportagem, o telejornal, e a data de transmissão. A etapa seguinte era a de localizar a 

reportagem no portal online correspondente ao telejornal e emissora e rever a reportagem 

para realizar a transcrição da mesma. A seleção das reportagens presentes em nosso banco 

de dados se deveu ao fato de estas apresentarem na fala, ou do repórter ou dos demais 

participantes, construções condicionais contrafactuais do tipo “se p, então q”. Devido ao 

paralelismo estrutural existente entre as potenciais e contrafactuais, foi necessária uma 
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criteriosa análise do contexto para compreendermos a função modal específica de cada 

construção, para, enfim, excluirmos aquelas que não contivessem o valor modal enfocado 

neste trabalho. A título de ilustração, observemos as seguintes ocorrências: 

 

(14) Eu acredito que se cada um pudesse fazer um pouco, né, pra 

sociedade, ia ser um mundo muito melhor36. 
  
(15) Se dinheiro trouxesse felicidade, René tava hoje aqui37. 

 

Em (14), temos uma condicional potencial que, segundo Neves (2000, p. 842), “é 

uma sentença cuja prótase repousa sobre a eventualidade” e cujo “enunciado da apódose 

[...] é tido como certo, desde que eventualmente satisfeita a condição enunciada”. E, em 

(15), sabemos que se trata de uma condicional contrafactual, alvo desta dissertação, por 

termos a contrafactualidade marcada através do uso do advérbio de tempo hoje e também 

marcada no contexto comunicativo que mostra a total impossibilidade de realização do 

evento presente na apódose por se tratar de uma pessoa que já faleceu. 

Nosso corpus é constituído de 53 reportagens com 93 ocorrências das formas 

alternantes futuro do pretérito e pretérito imperfeito do indicativo em posição de apódose. 

Organizamos essas ocorrências em um catálogo que contém: i) o recorte do trecho da 

sentença com a construção ‘se p, então q’; ii) a data de realização da reportagem; iii) o 

nome da emissora e do telejornal/programa de entretenimento, bem como seu endereço 

eletrônico; iv) a codificação dos fatores linguísticos e extralinguísticos (descritos mais 

adiante); e o link para o áudio gravado da reportagem completa.  

A página seguinte contém um exemplo de um dado completo extraído de nosso 

catálogo com o intuito de ilustrar como este se encontra organizado: 

 

 

                                                 
36 Exemplo extraído da reportagem intitulada ‘Dona de Leite’ exibida no programa televisivo Hoje em Dia 

pela emissora Rede Record sobre a iniciativa de um jovem universitário de conseguir verba para a compra 

de leite para famílias carentes. Informante do sexo masculino, 22 anos, natural do Belo Horizonte e com 

escolaridade alta. 

37 Exemplo retirado do nosso corpus de pesquisa. Reportagem exibida no telejornal Repórter Record pela 

emissora Rede Record sobre pessoas que ganham muito dinheiro na mega sena e sofrem graves 

consequências. Informante do sexo feminino, natural do Rio de Janeiro. Não foi possível a inferência da 

idade e, devido ao fato de não ter sido divulgada sua profissão, não inferimos a escolaridade. 
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Reportagem 21 

 

Entrevistado: [...] aí uma coisa nossa interna do futebol, né, tu me mete o pau, pô quando tamo 

frente a frente porque que tu me mete o pau? Por que tu me alisa? Não tô falando você, tô 

falando em em em geral, né. Então, perguntaram sobre o Luis Fabiano, eu falei olha, se fosse 

por vocês o Luis Fabiano não ia ter(1) jogado esse jogo contra o Chile e ele fez dois gol, e 

aí... 

Repórter: Você falou ‘vocês’, não falou pra ele, Alex Escobar. 

Entrevistado: não, não, eu falei pra... se fosse você por vocês eu não colocaria(2) o Luis 

Fabiano no jogo. Aí ele falou assim ‘não, não é assim’, aí eu perguntei ‘ o que é que foi? Né? 

E aí eu já tava sendo envenenado muito por outras, por outras não, por uma pessoa, né?  

Acesso dia 25 de junho de 2013. http://www.youtube.com/watch?v=MSnjHfsHD6k 

 

(1)            Fatores Linguísticos Fatores Extralinguísticos 

Forma Verbal prótase Imperf. Subj.  Sexo Masculino 

Forma verbal 

apódose 

PI  Idade 50 

Tipo de verbo 

apódose 

Perífrase -  IR + verbo Escolaridade Baixa 

Ordem Canônica  Localização 

geográfica 

RS 

Paralelismo Ausência  Profissão Téc. de futebol 

 

(2)             Fatores Linguísticos Fatores Extralinguísticos 

Forma Verbal prótase Imperf. Subj. Simples  Sexo Masculino 

Forma verbal 

apódose 

FP  Idade 50 

Tipo de verbo 

apódose 

Simples Escolaridade Baixa  

Ordem Canônica  Localização 

geográfica 

RS 

Paralelismo Não paralelismo  Profissão Téc.  de futebol 
 

  



 

65 
 

4.2 GRUPOS DE FATORES 

  

 Como dito, nossa variável dependente é a expressão do condicionado na relação 

de contrafactualidade codificada pela construção hipotética ‘se p, então q’, a partir da 

análise das formas verbais FP e PI que se alternam na estruturação de ‘q’: 

 

• Futuro do Pretérito (FP) – forma simples e auxiliar em formas compostas 

• Pretérito Imperfeito do indicativo (PI) – forma simples e auxiliar em 

formas compostas 

 

 Com base em estudos anteriores sobre temas similares e também em 

características que observamos em nossa amostra de dados no momento de sua coleta, 

selecionamos, para a análise, alguns grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos com 

o intuito de identificarmos possíveis condicionamentos por parte desses grupos de fatores 

sobre a escolha dos falantes. Os grupos de fatores selecionados estão descritos nas 

próximas seções. 

 

 

4.2.1 Tipos de contrafactuais 

 

 Conforme mencionado em seções anteriores, a identificação de uma sentença 

contrafactual pode ser feita tanto através da estrutura morfossintática quanto da análise 

do contexto. Neves (2000, p. 840) nos mostra um caminho para que “a leitura seja 

inequivocamente contrafactual”: 

 

SE a pergunta partisse de Irmã Flora, a resposta teria sido outra. 
(CP) 
 
SE eu estivesse livre – repisou Raul – não tenho dúvida de que me 
casaria com ela, ainda que mamãe se zangasse. (FR) 
 
SE Gil não tivesse feito as fotos, seria a minha palavra contra a 
deles. (ORA)  

 

 No que diz respeito à primeira sentença, a autora nos diz que a contrafactualidade 

foi “assegurada na própria indicação modo-temporal da apódose, pelo futuro do 
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pretérito composto” (teria sido). A segunda sentença nos mostra um tipo mais complexo 

de contrafactual, pois sua estrutura indica apenas uma contrafactualidade possível, 

deixando ao contexto a incumbência de assegurar a total impossibilidade de realização 

do fato. O terceiro exemplo mostra mais uma vez o valor contrafactual assegurado pela 

forma com a qual o verbo se apresenta: tivesse feito. Nesse caso, a prótase no pretérito 

mais-que-perfeito do subjuntivo garante a contrafactualidade “independentemente de 

qualquer asseguração do contexto” (NEVES, 2000, p. 840; grifos da autora).  

 Fazemos, no capítulo seguinte, a análise dos tipos de contrafactuais presentes em 

nossa amostra, de acordo com as quatro possibilidades elencadas a seguir: 

 

1. Contrafactualidade marcada através de uma forma verbal indicadora de passado, 

seja na prótase ou na apódose, ou em ambas;  

2. Contrafactualidade recuperada pelo contexto denotador de passado; 

3. Contrafactualidade marcada pelo uso do advérbio de tempo ‘hoje’; 

4. Contrafactualidade evidenciada pela presença de fatos absurdos.  

 

4.2.2 Forma verbal do condicionante x forma verbal do condicionado 
  

Julgamos necessária a averiguação de uma possível relação existente entre o 

antecedente e o consequente nas contrafactuais, averiguando se o tempo verbal da prótase 

influencia na escolha de uma das formas verbais que se alternam na expressão do 

condicionado contrafactual.  

 Em relação à estruturação da apódose, analisamos o pretérito imperfeito 

assumindo o valor de passado condicional canonicamente conferido ao futuro do 

pretérito. As variantes se apresentam em suas formas simples e como auxiliares em 

formas compostas (IR / TER / PODER / ESTAR + verbo) e são analisadas separadamente 

no capítulo 6. 

 
 

4.2.3 Ordem das sentenças 

 

 De acordo com Givón, os princípios de iconicidade são aqueles que “governam as 

correlações naturais entre forma e função” (GIVÓN, 1984, p. 30). As construções ‘se p, 

então q’ são canonicamente denominadas de oração subordinada adverbial deslocada 
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pelo fato de a oração subordinada, precedida da conjunção, encontrar-se tipicamente no 

início da frase. Tal deslocamento explica-se pelo princípio da iconicidade (cf. NEVES, 

2000), pois a ordem natural dos eventos processada pela mente humana é que se apresente 

primeiramente a condição para, em seguida, conhecermos e entendermos a consequência: 

 

(16) Eu tenho certeza que se o voto fosse aberto aqui hoje, o resultado 

seria hoje. Seria diferente do que nós tamo vendo aqui no painel38. 
 

 Neves (2000, p. 836), fazendo uma reflexão sobre a complexidade da aplicação 

dos princípios da iconicidade para explicar a estrutura sintática da condicional, afirma 

que: 

como os enunciados da língua não são peças lógicas, supõe-se que a 
iconicidade pode ser muito mais produtivamente avaliada em termos 
discursivos, já que a natureza de tópico que se pode atribuir às 
condicionais responde facilmente pela tendência de sua ocorrência no 
início do enunciado. 

 

 Tomando como base a definição de iconicidade acima apresentada, investigamos 

se a ordem prótase + apódose tida como prototípica é um fator que condiciona a escolha 

de uma das formas alternantes FP e PI na estruturação da apódose. 

 Se tal ordem oração subordinada + oração principal, conforme exemplo (12), é 

vista como icônica, a ordem inversa oração principal + oração subordinada, é vista, por 

sua vez, como não icônica. Ao inverter o que se é esperado em termos de ordenação dos 

eventos, traz-se ao início da sentença aquilo que deveria satisfazer a expectativa gerada 

pela prótase, ou seja, a consequência: 

 

(17) Eu consigo dar uma vida pra minha família que eu não sei como 

a gente estaria hoje se não fosse isso. Eu agradeço a Deus o tempo 
todo que eu consigo fazer isso pela minha família.39 
 

                                                 
38 Exemplo retirado do nosso corpus de pesquisa. Reportagem exibida no telejornal Bom Dia Brasil sobre 

o voto secreto no senado. Informante do sexo masculino, 60 anos (idade inferida pela imagem). A 

escolaridade alta foi inferida pela profissão de Senador da República. 

39 Exemplo retirado do nosso corpus de pesquisa. Reportagem exibida no programa televisivo Mais Você 

pela emissora Rede Globo sobre as mudanças ocorridas na vida de uma cantora de funk depois que alcançou 

a fama. Informante do sexo feminino, 21 anos, natural do Rio de Janeiro e com escolaridade alta. 
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 Ainda no que concerne à ordem com que se apresentam a prótase e a apódose das 

contrafactuais, localizamos alguns casos em que ocorreu o apagamento do antecedente, o 

que denominamos, neste trabalho, de elipse da prótase (EP). Averiguamos se este fator 

exerce alguma influência na estruturação do condicionado contrafactual.  

Não analisamos sentenças com a elipse da apódose por ser exatamente a 

estruturação desta o foco do nosso trabalho. Porém, é válido mencionar que Neves (2000, 

p. 855) afirma que a elipse da oração principal é possível quando “o falante constitui a 

moldura de referência condicional, que é a oração com SE, mas deixa a cargo do ouvinte 

o preenchimento do conteúdo emoldurado, como em: [...] ‘Hoje acreditei no amor dele! 

Ah, SE fosse sempre assim!’”  

 
 

4.2.4 Paralelismo 

 

 Adotamos a noção de paralelismo como postulada por Scherre (1998), que afirma 

que a presença de uma marca precedente pode influenciar na escolha da marca 

sucessiva.40 Assim sendo, é esperado que, se os falantes optarem pela utilização de uma 

forma gramatical, tendem a continuar utilizando-a na sequência de sua fala.  

Esse princípio vem sendo utilizado, em análises variacionistas, para explicar o 

comportamento de diferentes formas variantes em situações de repetição. Por exemplo, 

Costa (1998) fala em ‘efeito gatilho’ e Paredes Silva (2009) em ‘fator propulsor’. 

Verificamos, portanto, se a presença de uma marca precedente favorece a repetição da 

mesma forma verbal, analisando a ‘presença de paralelismo’, o ‘não paralelismo’ e a 

‘ausência de marca precedente’. 

 

 

                                                 
40 Discordando das propostas de que o paralelismo teria natureza formal, Scherre (1998, p. 50) aponta que 

a natureza desse fenômeno é funcional, visto que “esta variável só encontra sua explicação em forças de 

natureza externa à língua”. Segundo a autora, subjacente ao paralelismo, encontra-se um princípio cognitivo 

geral que possibilita aos humanos agruparem coisas tendo por base suas semelhanças formais e/ou 

funcionais: fatos, eventos, sensações, desejos, emoções, formas e significados linguísticos etc. Tal 

“aproximação por semelhança” pode ser encontrada nas mais diversas situações: produção linguística oral 

e escrita, jogo de futebol, desfile de moda e “na própria necessidade de o ser humano formar e proteger 

grupos”.   
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4.2.5 Sexo 

 

 Tendo em vista o gênero textual com o qual estamos trabalhando, vimos que o 

sexo dos informantes é um dos fatores sociais mais simples de serem identificados, pois 

a reportagem televisiva conta com o recurso da imagem. Tal fator é analisado com o 

intuito de verificar se exerce alguma influência sobre a escolha de uma das formas 

variantes, FP ou PI, na expressão do condicionado contrafactual. 

 

4.2.6 Escolaridade 

 

 Muitas pesquisas realizadas sobre a alternância entre FP e PI (cf. capítulo 2), 

levantaram como hipótese que indivíduos com escolaridade mais baixa tenderiam a usar 

mais PI, enquanto aqueles com escolaridade mais alta optariam mais por FP. Seguimos 

na mesma direção, pois acreditamos que, devido ao fato de FP ser a forma canonicamente 

prevista para o preenchimento do condicionado, é esperado que indivíduos com grau de 

escolaridade mais elevado façam mais uso de FP. Porém, é importante frisar que o uso da 

forma PI já tem seu uso indicado em compêndios gramaticais como outra possibilidade 

de estruturação da apódose (cf. capítulo 2), não devendo, portanto, ser encarado como 

capaz de suscitar estigma social. 

  

 

4.2.7 Idade 

 

 O grupo de fator idade não foi considerado de grande relevância em nossa análise, 

pois o tipo de amostra com a qual estamos trabalhando privilegia alguns grupos etários, 

enquanto outros estão quase ausentes. Para os estudos variacionistas, um dos grandes 

objetivos de se controlar a idade dos informantes é o fato de podermos entender os 

indicativos de mudança em progresso através do uso variável de uma dada forma na fala 

dos mais jovens. Para Chambers (1995), o controle da idade é fundamental para se 

identificar o estágio em que o indivíduo se encontra na escala de aquisição da língua e em 

qual grau de envelhecimento linguístico. O autor pontua que a adolescência é um período 

de grande instabilidade também no que concerne à língua, uma vez que, para o 

adolescente, suas escolhas linguísticas também farão parte da personalidade que está se 
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formando. E esse costuma ser o melhor período de vida para que sejam observadas a 

emergência e a disseminação de novas formas variantes na língua.  

Contudo, grande parte das reportagens por nós analisadas teve um perfil similar 

sobre a idade dos entrevistados e dos demais participantes, em sua maioria pessoas 

adultas. Como incluímos também a fala dos repórteres e dos apresentadores, não 

localizamos nenhum que tivesse menos do que 25 anos. Para as análises sociolinguistas, 

a fase adulta é, em tese, a melhor das fases para se explicar o uso do dialeto estabelecido 

dentro da comunidade, não podendo, porém, ser analisada isoladamente na verificação do 

estágio de variação/mudança em que esta se encontra. 

 Portanto, nossa amostra não pode ser considerada como amostra representativa 

para o controle etário sobre o uso das formas verbais FP e PI no que diz respeito à questão 

da mudança linguística.  

  

 

4.2.8 Localização Geográfica 

 

 Os dados que compõem o corpus de nossa pesquisa foram extraídos de 

reportagens veiculadas em várias cidades do Brasil e isso nos motivou a controlar em 

nossa análise um fator extralinguístico a mais: a localização geográfica, dividida em dois 

grupos: Norte e Sul do Brasil. Consideramos como Norte do Brasil todos os informantes 

provenientes de cidades das regiões Norte e Nordeste. Os informantes pertencentes ao 

grupo Sul do Brasil são provenientes das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
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CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

 

Este capítulo apresenta a análise do uso das formas alternantes FP e PI na 

expressão do condicionado contrafactual em um gênero textual pertencente à esfera 

jornalística: a reportagem televisiva. Em outras palavras, nossa variável dependente é 

especificamente o futuro do pretérito versus o pretérito imperfeito do indicativo na 

expressão da apódose contrafactual. 

Inicialmente, observamos se uma das formas em alternância, FP ou PI, está 

assumindo a liderança e sendo utilizada com maior frequência. Para tanto, fizemos a 

contagem de todas as ocorrências de FP e PI em situações de alternância nas apódoses 

contrafactuais presentes em nossa amostra e obtivemos os seguintes resultados: 

 

Formas verbais Total de ocorrências Percentual 

FP 63 68% 

PI 30 32% 

Total  93 100% 

Tabela 1: Futuro do pretérito x pretérito imperfeito na expressão do condicionado contrafactual  
  

 Como mostra a tabela, localizamos 93 ocorrências de FP e PI em condições de 

alternância na expressão do condicionado contrafactual nas 53 reportagens televisivas 

selecionadas. Como é possível notar, algumas reportagens apresentaram mais de uma 

ocorrência de FP e/ou PI. 

 Não levantamos a hipótese de que PI estaria sendo mais usado na fala do que FP 

como fizeram, por exemplo, Barbosa (2005) e Oliveira (2010), porque decidimos tratar 

PI como forma não inovadora (dada a sua antiguidade na língua na função de indicação 

do condicionado em construções condicionais) e já prevista pelas gramáticas (embora em 

registro informal). 

 Observamos que, dentro do contexto investigado, a forma verbal FP assume a 

liderança, enquanto PI ocorre com uma frequência mais baixa. A diferença percentual 

entre ambas, de 36%, foi por nós considerada como bastante significativa.  

 Barbosa (2005) e Oliveira (2010) também obtiveram resultados quantitativos que 

indicam FP como a forma verbal mais utilizada em ambientes sintáticos de 
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condicionalidade. Porém, de acordo com seus dados, Barbosa (2005) avaliou os 11% de 

diferença percentual entre as formas FP e PI como um empate, ao passo que Oliveira 

(2010) apontou a liderança de FP, devido aos 22% de diferença percentual entre ambas. 

 Porém, não devemos deixar de levar em conta que tanto os nossos resultados 

quanto os dos autores acima citados são fruto de uma análise de corpora, cada um 

contendo características e limitações específicas do gênero textual analisado. Mesmo em 

se tratando de abordagens que visam coletar dados em contextos de fala os mais naturais 

possíveis, caso das entrevistas sociolinguísticas, dificilmente se consegue escapar 

totalmente das armadilhas do ‘paradoxo do observador’ (LABOV, 2008 [1972]), do que 

resulta que qualquer tipo de corpus utilizado manifesta graus variados de formalidade, 

dependendo do conjunto de circunstâncias envolvidas. 

 Então, levando em conta a natureza dos dados com que trabalhamos, em situação 

de reportagem televisiva, cujo grau de formalidade varia de semiformal a formal, 

verificamos que o uso de FP é priorizado, o que vai ao encontro de nossa hipótese inicial. 

No entanto, para que essa questão possa ser aprofundada, é necessário que mais pesquisas 

sejam feitas a respeito do fenômeno em apreço, de preferência com dados advindos de 

corpora de diferentes graus de formalidade, da conversação cotidiana à elocução formal, 

com o intuito de realização de um estudo comparativo.  

 Na sequência, mostramos a distribuição das variantes de nossa variável 

dependente de acordo com os grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos 

controlados. 

 

 

5.1 FATORES LINGUÍSTICOS 

 

5.1.1 Tipos de contrafactuais 
 

 Ao estruturarmos uma dada sentença, estamos realizando um processo de 

transferência cognitiva que envolve a codificação linguística de nossas atitudes, ideias e 

pensamentos. No caso de expressarmos raciocínios contrafactuais, é mais comum que 

recorramos à fórmula lógica ‘se p, então q’, cujo antecedente e consequente expressem 

não apenas um valor de passado, mas também a total impossibilidade de realização dos 

fatos. 

 Como vimos no decorrer deste trabalho, além da utilização de formas verbais 
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específicas nas estruturas contrafactuais, outros recursos podem ser mobilizados na 

expressão da contrafactualidade, tais como o contexto situacional de produção linguística 

e o uso de advérbios de tempo. 

 Baseados nisso e no que afirmou Neves (2000), identificamos e enumeramos 

quatro tipos de construções contrafactuais: 

1. Contrafactualidade marcada através de uma forma verbal indicadora de 

passado, seja na prótase ou na apódose, ou em ambas;  

2. Contrafactualidade recuperada pelo contexto denotador de passado; 

3. Contrafactualidade marcada pelo uso do advérbio de tempo ‘hoje’; 

4. Contrafactualidade evidenciada pela presença de fatos absurdos.  

 

 Segundo Neves (2000), a contrafactualidade está garantida se a estrutura 

morfossintática da sentença for indicativa de passado através de um verbo no pretérito, 

posto que os eventos referidos não se realizarão jamais – o passado não pode ser alterado. 

Em nossa amostra, identificamos 26 sentenças41 com esse tipo de marcação. Para melhor 

compreendermos o modo como se dá a marcação contrafactual através da forma verbal, 

subdividimos, inicialmente, esse tipo em três subtipos, conforme exemplificado abaixo: 

a. Marcado na prótase 

b. Marcado na apódose  

c. Marcado na prótase e na apódose  

 

 Em (a), o antecedente é o responsável por aplicar o valor contrafactual à sentença, 

como nas seguintes ocorrências: 

(18) Será que se eu tivesse ido tudo mudaria na minha vida, poxa?42 
 
(19) Dá dó, né cara porque cê a pessoa que precisa, né? fazê que nem 
nós aqui, todos nós precisa, né? e seria uma mão na roda isso aí... se 

                                                 
41 Algumas sentenças apresentaram duas formas verbais ou mais na apódose, portanto, o número de 

sentenças (71, no total) não corresponde ao número total de ocorrências de FP e PI (93) na expressão do 

condicionado. 

42 Exemplo retirado de reportagem intitulada ‘Arrependimentos’ exibida no programa televisivo Show Mais 

pela emissora Rede TV sobre arrependimento. Informante do sexo feminino, natural de São Paulo. A 

escolaridade (alta) foi inferida pela sua profissão de terapeuta e a idade (cerca de 35 anos) foi inferida pela 

imagem. 



 

74 
 

ele tivesse acertado, seria muito bom pra ele.43 
 

 Nota-se que a forma verbal pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo44 aparece 

com o intuito de negar o fato (real) ocorrido e de mostrar que o evento encontra-se 

encerrado no passado. Localizamos 14 sentenças com valor contrafactual garantido pela 

forma verbal presente na prótase e, em meio a essas construções, a forma verbal FP 

ocorreu 12 vezes na estruturação do condicionado, ao passo que PI ocorreu quatro vezes. 

 Em relação à marcação contrafactual presente na apódose, Neves (2000, p. 841) 

explica que a forma verbal que expressa o condicionado tem valor de passado, pois, “dizer 

que, em dependência de uma determinada condição, ‘alguém não teria / teria feito algo”, 

é necessariamente dizer que “alguém não fez / fez algo” (grifos da autora). Assim, a 

contrafactualidade está assegurada no caso de as formas verbais da apódose se 

apresentarem no futuro do pretérito composto ou no pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo composto. Em nossa amostra, seis sentenças têm tal marcação, das quais 

quantificamos seis ocorrências de futuro do pretérito composto e quatro do pretérito mais-

que-perfeito do indicativo composto, que consideramos relacionado a PI. 

 
(5) A gente rodou a cidade ontem pra avaliar, uma coisa que fez toda    
diferença foi o policiamento nas ruas na estrada de Ponta Negra ontem se 
houvesse um contigente razoável de policiais, com certeza mais alunos 

teriam chegado ao local de prova. 
 
 (20) Repórter: Tem vontade de se mudar daqui? 
Entrevistada: Já, se pudesse, já tinha saído, mas vai abondonar tudo o 
que a gente tem, né, pra sair. Aí a gente tem que ficar levando do jeito que 
Deus quiser.45 
 

                                                 
43 Exemplo retirado de reportagem exibida no telejornal Balanço Geral pela emissora Rede Record sobre 

uma pessoa que escolheu acertadamente os números sorteados na mega sena, mas que não efetuou o 

pagamento da aposta. Informante do sexo masculino, natural de Campo Grande. A escolaridade (baixa) foi 

inferida pela profissão de motorista e a idade (cerca de 50 anos) foi inferida pela imagem. 

44 O pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo é formado pela junção do imperfeito do subjuntivo dos verbos 

ter ou haver + particípio passado do verbo principal. 

45 Exemplo retirado de reportagem exibida no telejornal RN TV 2ª edição pela emissora Intertv Cabugi 

sobre a difícil realidade de uma comunidade rural que sofre constantes assaltos. Informante do sexo 

feminino, natural do Rio Grande do Norte. A escolaridade (baixa) foi inferida pela profissão de comerciante 

e a idade (cerca de 60 anos) foi inferida pela imagem. 
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 Analisando o último subtipo, encontramos cinco construções cuja 

contrafactualidade está marcada tanto na prótase quanto na apódose, através das formas 

pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo + futuro do pretérito composto ou pretérito 

mais-que-perfeito do indicativo composto. Tais configurações modo-temporais lhes 

conferiram valor inegavelmente contrafactual e, dentro dessas, FP foi utilizado sete vezes, 

ao passo que PI ocorreu apenas uma vez na expressão do condicionado. 

 
(21) Acredito eu que vai dar uma melhoria, né? Mas mesmo assim vai ser 
um grande transtorno que a gente vai ter que passar pra poder controlar. 
Se tivesse feito isso mais cedo, aí não teria se preocupado com tanto 
problema que a gente vai ter daqui pra frente 46 

 

 Verificamos, então, que a contrafactualidade do tipo 1 (marcada através de forma 

verbal indicadora de passado) tende a favorecer o uso de FP, conforme mostra a tabela a 

seguir: 

 Número de ocorrências Porcentagem 

FP 25 71% 

PI 10 29% 

Total 35 100% 

Tabela 2: FP e PI e contrafactualidade marcada na forma 

  

 Esse resultado atesta a hipótese inicialmente feita de que FP, a forma canônica na 

indicação da contrafactualidade, seria mais recorrente em construções que têm a 

contrafactualidade marcada na forma (o tipo canônico de construção contrafactual), ao 

passo que PI seria mais recorrente em construções em que a contrafactualidade é 

recuperada pelo contexto ou recuperada pelo uso do advérbio de tempo “hoje”. Vejamos, 

a seguir, o comportamento de FP e PI relativamente a esses últimos tipos de estruturas 

contrafactuais. 

 Partindo para a análise do tipo 2, contrafactualidade recuperada pelo contexto 

denotador de passado, verificamos que quase metade das sentenças pertencentes ao nosso 

corpus foram constituídas através desse recurso linguístico: 34 dentre o total de 71 

                                                 
46 Exemplo retirado de reportagem intitulada ‘Obras de mobilidade para a copa do mundo 2014’ exibida no 

telejornal Intertv 1ª edição pela emissora Intertv Cabugi sobre as obras de mobilidade urbana na cidade do 

Natal em razão da Copa do Mundo de 2014. Informante do sexo masculino, e natural de Natal. A idade (30 

anos) foi inferida pela imagem. 
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sentenças. Sabemos que, devido ao fato de poder coincidir em termos estruturais com as 

condicionais potenciais, a identificação do valor modal contrafactual torna-se mais 

complexa se esse não vier marcado na forma. Portanto, as pistas deixadas pelo falante no 

decorrer do discurso são essenciais para o resgate do sentido da sentença, como mostra o 

exemplo já citado e comentado na introdução deste trabalho, se o Botafogo vencesse, 

voltaria à liderança, cuja contrafactualidade está garantida no momento de sua inserção 

em um contexto linguístico maior que indica passado: pois é, se o Botafogo vencesse, 

voltaria à liderança, mas o Flamengo conseguiu um empate e no último lance do jogo no 

maracanã. 

 Dentre as 34 construções contrafactuais expressas sob esse molde, localizamos 45 

ocorrências de FP e PI. Entre essas, 28 foram de FP contra 17 ocorrências de PI para a 

expressão do mesmo valor, o que corrobora a nossa hipótese inicial. 

 Localizamos quatro sentenças que se enquadram no tipo 3. A presença do advérbio 

de tempo ‘hoje’ cria um contraste com as formas verbais com valor de passado, 

assegurando, assim, a impossibilidade de realização do fato em questão: 

(22) Repórter: Joceli fez questão de vir pra Brasília para assistir 
à abertura da copa das confederações. Ficou na casa de um primo, 
se tivesse que pagar hotel... 
Entrevistada: não viria, não estaria aqui hoje.47 

 
 Quantificamos seis ocorrências de FP e apenas uma de PI na apódose das 

sentenças pertencentes a esse tipo de marcação contrafactual. 

 No que concerne ao tipo 4, vimos que esse tipo de contrafactual revela-se na 

presença de algum fato absurdo48 e incondizente com a realidade: 

 
“SE você é Rui Pajeú, eu sou Virgolino Lampeão. (NEVES, 2000, 
p. 842. GCC; grifo da autora).  
 

 Em nossos dados, localizamos sete sentenças com valor contrafactual equivalente. 

No que concerne ao uso de FP e PI na composição do condicionado, quatro se 

estruturaram com este e três com aquele. Até agora, este foi o único contexto em que PI 

                                                 
47 Exemplo retirado de reportagem exibida no telejornal Bom Dia Brasil pela emissora Rede Globo sobre 

os altos preços cobrados pelos hotéis durante a Copa das Confederações. Informante do sexo feminino, 

natural de São Paulo. A idade (cerca de 40 anos) foi inferida pela imagem e a escolaridade não foi inferida 

por falta de indicativos. 

48 Fato este que se choca com a realidade. 
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foi mais usado do que FP, talvez devido ao baixo grau de formalidade presente em 

sentenças contrafactuais do tipo em questão: 

 
(23) Repórter: Que brinquedo você gostaria que ganhasse vida? 
Entrevistado: O castelo de boneca da minha sobrinha. Tem muita 
boneca lá. Acho que se ficasse umas com vida lá, seria bem 

interessante, umas bonequinhas, passear com elas.49 
 

(24) Repórter: Se o senhor fosse um touro, era o quê? O procriador?  
Entrevistado: Rapaz, se eu fosse um touro, eu era procurado por 

muitos fazendeiros50.  
 
 
5.1.2 Tempo verbal do condicionante x forma verbal do condicionado 
 

A estrutura sintática garante a noção de condicionalidade, estabelecendo uma 

relação de dependência semântica entre a oração principal e a oração subordinada. Mesmo 

tendo consciência de que essa relação de significado existente entre a prótase e a apódose 

é principalmente estabelecida por fatores pragmático-discursivos, julgamos necessário 

apresentar a relação sintática existente entre o antecedente e consequente em estruturas 

condicionais contrafactuais, averiguando se o tempo verbal da prótase influencia na 

escolha de uma das formas verbais que se alternam na expressão da apódose. 

 Como visto na seção anterior, localizamos na prótase os seguintes tempos/modos 

verbais: pretérito imperfeito do subjuntivo (IS) e pretérito mais-que-perfeito do 

subjuntivo51 (+QPS) na prótase, ilustrados respectivamente nos exemplos que seguem: 

 

(25) Solução tem, tem dinheiro, se não tivesse a gente concordava,  

                                                 
49 Exemplo extraído da reportagem intitulada ‘O brinquedo que você gostaria que ganhasse vida’ exibida 

no programa televisivo Programa do Jô pela emissora Rede Globo sobre qual brinquedo você gostaria que 

ganhasse vida. Informante do sexo masculino, e natural do Sul do país. A idade (30 anos) foi inferida pela 

imagem. 

50 Exemplo retirado de reportagem intitulada ‘Que figura’ exibida no telejornal RN TV 1ª Edição pela 

emissora Intertv Cabugi sobre a vida de um cantor repentista. Na primeira sentença: informante do sexo 

masculino, natural do Rio Grande do Norte, 35 anos. A escolaridade (alta) foi inferida pela profissão de 

repórter. Na segunda sentença: informante do sexo masculino, natural do Rio Grande do Norte. A 

escolaridade (baixa) foi inferida pela profissão de repentista e a idade (65 anos) foi inferida pela imagem. 

51 Existe apenas na forma composta. 
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certo. Cadê os nossos imposto que a gente paga? Tá indo pra 

onde?52 

(26) Se o metrô em São Paulo tivesse começado no tempo dessa 

gente, no final do século XIX e começo do século passado como 

aconteceu em Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires, 

certamente as nossas avenidas seriam menos congestionadas.53 

 

Câmara Jr. (1967) nos diz que o uso do imperfeito do subjuntivo em condicionais 

justifica-se devido à “aplicação metafórica da categoria de passado para índice da 

irrealidade” e, no que diz respeito à conjunção condicional por excelência se, o autor 

afirma que: 

a importância que lhe tem sido dada, na teoria gramatical, decorre do 
logicismo, que tem dominado os estudos sintáticos desde a velha 
Grécia. Foi a lógica e não a observação linguística pura que elevou a 
paradigma essa estrutura correlativa, com uma prótase de oração 
condicional, porque aí é que melhor se consusbtancia a sistematização 
determinada pelo logicismo.   

 
Para Silva e Koch (1995, p. 53), o subjuntivo mantém uma “estreita relação com 

o verbo principal [...] e nas adverbiais condicionais [...] o imperfeito do subjuntivo 

acompanha o futuro do pretérito” e, para as autoras, o que fará com que tal forma verbal 

seja substituída por formas alternantes será “o grau de formalidade do enunciado e a 

situação comunicativa.”  

Dentre as 63 ocorrências de FP54 registradas em nossos dados, vimos que, ao se 

tratar do condicionante estruturado com IS, tal forma verbal ocorreu 24 vezes na apódose. 

Em relação à prótase estruturada com +QPS, FP ocorreu 18 vezes na apódose. Os casos 

de elipse da prótase também foram contabilizados com o intuito de compreendermos 

melhor os contextos sintáticos de ocorrência das formas verbais em questão 

                                                 
52 Exemplo retirado da reportagem exibida no telejornal RN TV 1ª Edição pela emissora Intertv Cabugi 

sobre a falta de reparos nas ruas da cidade do Natal. Informante do sexo masculino, natural do Rio Grande 

do Norte. A escolaridade (baixa) foi inferida pela sua profissão de motorista de ônibus e sua idade (35 anos) 

foi inferida pela imagem. 

53 Exemplo retirado da reportagem exibida no telejornal Bom Dia Brasil pela emissora Rede Globo sobre a 

mobilidade urbana na grande São Paulo. Informante do sexo feminino, natural de São Paulo, 62 anos de 

idade. A escolaridade (alta) foi inferida pela sua profissão repórter. 

54 Em sua forma simples e composta. 
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(27) Repórter: Cláudio era casado desde 79 com a atriz LF. Ele 

voltaria às telas no canal a cabo GNT na nova temporada da série 

‘Sessões de Terapia’.55 

 

Assim, sempre tendo em mente as 63 ocorrências totais de FP, individualizamos 

20 ocorrências dessa forma verbal na expressão do condicionado contrafactual com 

prótase elíptica. 

Ainda no que concerne à forma verbal presente na prótase, analisamos também as 

ocorrências de PI no condicionado contrafactual. No total, PI foi utilizado 30 vezes e, 

dentre essas, 18 ocorrências compuseram a oração principal cuja oração subordinada fora 

estruturada com IS. Nos casos de prótase com a forma verbal +QPS, PI ocorreu cinco 

vezes, ao passo que, nos casos de elipse, o uso de PI foi registrado sete vezes. 

As tabelas abaixo possibilitam uma melhor visualização dos resultados já 

comentados. A primeira tabela confronta o uso de IS no condicionante com o uso de FP 

e PI no condicionado. A segunda tabela mostra o mesmo confronto agora em relação ao 

uso de +QPS no condicionante. Por fim, segue uma tabela retratando a elipse da prótase 

em relação ao uso de FP e PI. 

 
 

 Número de 

ocorrências 

Porcentagem  

Futuro do pretérito 24 57% 

Pretérito imperfeito 18 43% 

Total 42 100% 

 Tabela 3: IS na prótase e FP e PI na apódose contrafactual 
 
  

                                                 
55 Exemplo retirado da reportagem exibida no telejornal Jornal Nacional pela emissora Rede Globo sobre 

a morte do ator Cláudio Cavalcante. Informante do sexo feminino, natural de São Paulo. A idade (40 anos) 

e escolaridade (alta) foram fatores inferidos. 
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 Número de 

ocorrências 

Porcentagem  

Futuro do pretérito 18 78% 

Pretérito imperfeito 5 22% 

Total 23 100% 

           Tabela 4: +QPS na prótase e FP e PI na apódose contrafactual 
 
 

 Número de 

ocorrências 

Porcentagem  

Futuro do pretérito 20 74% 

Pretérito imperfeito 7 26% 

Total 27 100% 

           Tabela 5: Elipse da prótase e FP e PI na apódose contrafactual 
 

Contrastando-se tais resultados, observamos que, embora FP seja a forma mais 

recorrente na apódose independentemente da forma verbal da prótase (com frequências 

de 57% a 78% dos dados), nas construções com IS na prótase, a diferença de uso 

relativamente a PI é menor (57% de FP e 43% de PI). Resta a ser averiguado se essa 

menor diferença poderia se dever a traços de maior informalidade nos contextos de uso 

em que a opção foi PI (como apontam Silva e Koch (1995)), o que é difícil de determinar 

no caso da amostra utilizada para este estudo, que leva em conta um único contexto de 

produção, a reportagem televisiva.   

É interessante observar que encontramos um caso em que a prótase foi estruturada 

com o presente do indicativo. Todavia, como trata-se apenas de um dado, não o inserimos 

em nossa análise quantitativa: 

 
(28) Nesse momento tava 1 a 0 pro Brasil, se a gente sofre o gol de 
empate, com certeza as coisas se tornariam muito mais difíceis.56 

 

Na ocorrência acima, a forma verbal codificada no presente do indicativo “sofre” 

                                                 
56 Exemplo retirado de reportagem exibida no telejornal Bom Dia Brasil pela emissora Rede Globo sobre a 

vitória da seleção brasileira de futebol sobre a Espanha. Informante do sexo masculino, natural de São 

Paulo, 74 anos. A escolaridade alta foi inferida pela profissão de jornalista. 
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poderia ser considerada uma possível variante para as formas no subjuntivo na prótase 

(sofresse, tivesse sofrido) sem haver perda de significado. O valor modal contrafactual 

dessa construção é assegurado pelo contexto, uma vez que se trata de uma reflexão a 

respeito de um evento encerrado no passado, sem a menor possibilidade de realização, a 

menos que se invente uma máquina do tempo para que se possa voltar ao passado e 

reescrever a história57.  

  
5.1.3 Formas verbais compostas na expressão do condicionado 
 

Para a análise dos grupos de fatores até aqui mostrada, não dividimos as formas 

verbais em apreço em suas ocorrências enquanto formas simples ou compostas. Contudo, 

devido a sua recorrência, julgamos importante distinguir e analisar as perífrases verbais 

formadas pelos verbos auxiliares IR e PODER + infinitivo e o verbo auxiliar de tempo 

composto TER + particípio que integraram as apódoses contrafactuais de nosso corpus.  

De maneira geral, quantificamos as ocorrências de FP e PI simples e compostos 

da seguinte maneira: 

 

FP Total de ocorrências Percentual 

Simples 46 73% 

Composto 17 27% 

Total 63 100 % 

Tabela 6: FP simples e FP composto na apódose contrafactual 
 
 

PI Total de ocorrências Percentual 

Simples 13 43% 

Composto 17 57% 

Total 30 100% 

Tabela 7: PI simples e PI composto na apódose contrafactual 
 

 Esses resultados atestam a hipótese inicialmente feita de que FP seria mais 

                                                 
57 A esse respeito, o dado de fala sergipana apresentado por Freitag et al. (2013, p. 7) ilustra muito bem 

tanto o valor temporal de passado quanto o valor modal das condicionais contrafactuais: “[...] todo mundo 

poderia melhorar mais... (hes) no que a gente já fez... e se eu voltasse no passado com certeza teria sido 

melhor do que eu fui... hoje” (m 02). 
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frequente em sua forma simples, por ser essa a forma canônica na indicação da 

contrafactualidade, e, assim, possivelmente a forma menos marcada e mais esperada em 

contextos desse tipo.58 O uso de PI, por sua vez, por ser menos esperado em tais contextos 

– especialmente quando traços de maior formalidade estão envolvidos, caso das 

reportagens televisivas –, seria codificado mais recorrentemente através de formas 

compostas, mais marcadas. Essa tendência foi verificada em nossa amostra, em que PI 

aparece mais em formas compostas (57% de suas ocorrências), embora seja também 

frequente em sua forma simples (43% de suas ocorrências).   

Nas próximas subseções, descrevemos de modo mais detalhado as construções 

compostas de FP e PI que encontramos em nossa amostra. 

 
  

5.1.3.1  IR  (auxiliar) + VERBO (principal) 
 

 As perífrases encontradas nas apódoses contrafactuais são vistas como formas 

verbais que assumem o valor de futuro no passado, portanto, representam o valor modo-

temporal do futuro do pretérito: 

(29) Fiquei revoltada, mas meu marido me chamou: ‘não vai se meter’. 
E eu revoltada porque se fosse um homem e uma mulher, ninguém ia 

chamar atenção59. 
 

Observe que, para serem tratadas como variantes, as perífrases com verbo IR + 

INFINITIVO precisam alternar com a forma canônica FP sem que haja perda de 

significado: ia chamar / chamaria.  Mais uma vez é notável que o valor temporal presente 

na apódose não é o mais relevante, mas, sim, a indicação do valor modal (contrafactual) 

da sentença. 

                                                 
58 Segundo Givón (1995), formas não marcadas (ou pouco marcadas) tendem a ser menos extensas que as 

marcadas, além de serem mais frequentes e cognitivamente menos complexas em termos de processamento. 

O grau de marcação de uma forma, porém, é dependente de seu contexto de uso. 

59 O contexto discursivo em que foi produzido o dado gira em torno do preconceito sofrido pelos 

homossexuais ao demonstrarem gestos de afeto em público. A contrafactualidade da construção é 

confirmada pelo fato de a informante levantar a questão da aceitação da demonstração de carinho entre 

pessoas de sexo oposto, dizendo ‘se fosse um homem e uma mulher’. No entanto, o casal em foco não era 

formado por um homem e uma mulher e, sim, por dois homens, representando, assim, a negação total do 

fato presente na prótase. Trecho de reportagem exibida no Programa Fantástico, transmitido pela Rede 

Globo. Informante do sexo feminino. Fatores inferidos pela imagem: idade de cerca de 40 anos, 

escolaridade alta e natural do Rio de Janeiro. 
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Localizamos oito ocorrências do verbo IR + infinitivo na expressão do 

condicionado contrafactual no nosso corpus, todas com IR na forma verbal de PI (ia), o 

que nos faz crer que, no contexto das reportagens televisivas averiguadas, não há variação 

de IR em PI com IR em FP nas construções IR + infinitivo. Entretanto, devido ao baixo 

número de dados, não é possível afirmarmos isso rigorosamente. De qualquer modo, em 

outros contextos, tal variação pode existir, uma vez que, ao reestruturarmos quaisquer das 

sentenças com IR em PI presentes em nossa amostra de dados com IR em FP, a função 

permanece inalterada (por exemplo, quanto ao dado acima, a versão seria: se fosse um 

homem e uma mulher, ninguém iria chamar atenção).  

 Silva (1998, p. 82) afirma que o uso privilegiado de IA+INF em detrimento de 

IRIA+INF é esperado, uma vez que “a combinação IA + INF correlaciona-se a verbo 

simples em –ria (codificando futuro do pretérito) na mesma medida em que VOU + INF  

correlaciona-se a –rei (codificando futuro do presente)”. Outras pesquisas também 

investigaram o uso das perífrases com verbo IR nas formas de FP e PI, mas nenhuma 

dentro do ambiente sintático da contrafactualidade. Portanto, não podemos fazer uma 

análise comparativa com dados cujos significados não são equivalentes. 

 

 

5.1.3.2  PODER  (auxiliar) + VERBO (principal) 

  

Em nossos dados, localizamos seis ocorrências com o verbo PODER no 

condicionado contrafactual, das quais cinco foram codificados pela forma de FP e apenas 

uma foi codificada por PI. Apesar do baixo número de ocorrências, é notável que, em 

contextos de reportagem, o uso de FP se mantém na liderança em relação ao uso do verbo 

modal PODER. O valor modal foi coincidente em todas as ocorrências, apresentando o 

que Neves (2000) rotulou de ‘possibilidade epistêmica’: 

(30) Entrevistador: Ô Caio, aquela bola que o Davi Luis tirou quase em 
cima da linha, aquela bola espanhola que tava entrando, se ele não 
tirasse podia alterar o resultado do jogo. O que você acha?60 

                                                 
60 Exemplo retirado de reportagem exibida no telejornal Bom Dia Brasil pela emissora Rede Globo sobre a 

vitória da seleção brasileira de futebol sobre a Espanha. Informante do sexo masculino, natural de São 

Paulo, 74 anos. A escolaridade alta foi inferida pela profissão de jornalista. 
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Entrevistado: Poderia.61 
 
(31) Esse resultado poderia ter sido melhor, se não fosse a educação, 
né Giuliana? Poderíamos tá melhor nesse filme.62 

 
A intenção comunicativa codificada nas apódoses constituintes das construções 

ilustradas pelos dados acima foi a de apresentar uma contrafactualidade possível num 

mundo também possível, ou seja, em um mundo alternativo. 

Não localizamos em nossa amostra de dados nenhuma ocorrência com o verbo 

DEVER como auxiliar nem tampouco com o verbo PODER com valor modal de 

possibilidade deôntica (NEVES, 2000). 

 
 
5.1.3.3 TER (auxiliar) + VERBO (principal) 

 

O verbo TER é o auxiliar prototípico das formas verbais pretérito mais-que-

perfeito composto e futuro do pretérito composto, ambas do indicativo. No que concerne 

ao nosso estudo, o foco não é exatamente a forma com a qual o condicionado se apresenta, 

mas se as formas apresentam o mesmo valor modal referente ao futuro do pretérito, 

podendo alternar-se sem que haja perda se significado: 

(32) Se tivesse feito, sido feito a limpeza debaixo da faixa, teria sido 
bem mais fácil, não teria atingido a linha como atingiu.63  
 
(33) Se pudesse, já tinha saído, mas vai abondonar tudo o que a gente, 
né?Pra sair. Aí a gente tem que ficar levando do jeito que Deus quiser.64 

                                                 
61 Exemplo retirado de reportagem exibida no telejornal Bom Dia Brasil pela emissora Rede Globo sobre a 

vitória da seleção brasileira de futebol sobre a Espanha. Informante do sexo masculino, natural de São 

Paulo, 38 anos. A escolaridade alta foi inferida pela profissão de comentarista. 

62 Exemplo retirado de reportagem exibida no telejornal Bom Dia Brasil pela emissora Rede Globo sobre 

os resultados da pesquisa a respeito índice de desenvolvimento humano do Brasil. Informante do sexo 

masculino, natural de São Paulo. A escolaridade alta foi inferida pela profissão de jornalista e a idade (cerca 

de 60 anos) foi inferida pela imagem. 

63 Exemplo extraído da reportagem exibida no telejornal Bom Dia Brasil pela emissora Rede Globo sobre 

o incêndio iniciado no Piauí que provocou um apagão em todo o Nordeste do Brasil. Informante do sexo 

masculino, natural do Piauí. A escolaridade (baixa) foi inferida pela profissão de brigadista de incêndio e a 

idade (cerca de 45 anos) foi inferida pela imagem. 

64 Exemplo retirado de reportagem exibida no telejornal RN TV 2ª Edição pela emissora Intertv Cabugi 

sobre a difícil realidade de uma comunidade rural que sofre constantes assaltos. Informante do sexo 
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Assim sendo, tanto as formas compostas TER (em FP “teria” ou PI “tinha”) + 

particípio quanto as formas simples de FP e PI foram igualmente analisadas. 

 

 

5.1.4 ORDEM DA SENTENÇA 
 

Nosso fenômeno variável ocorre dentro do ambiente sintático ‘condicionante 

+condicionado’ relativo ao grupo das orações subordinadas adverbiais cuja função é a de 

expressar condição e possível consequência. Afunilando mais ainda, selecionamos 

construções condicionais do subtipo 'contrafactual’, cuja natureza funcional é expressa 

pela fórmula lógica ‘se p, então q’, sendo ‘q’ a oração principal, passível de comportar o 

uso alternado do futuro do pretérito e do pretérito imperfeito. 

Do ponto de vista lógico-semântico, a ordem ‘deslocada’ com a qual se estruturam 

as sentenças condicionais (primeiro vem a oração subordinada, depois vem a oração 

principal) segue uma motivação icônica, segundo a proposta de Neves (2000): 

inicialmente apresenta-se a condição e depois a consequência. Essa ordenação é 

considerada por Neves como a canônica (visto ser a mais frequente).  

 Fizemos a distribuição geral de 66 ocorrências65 de FP e PI de acordo com a ordem 

canônica ‘se p, então q’ e com a ordem inversa ‘então q se p’, com o intuito de averiguar 

se a iconicidade e a não iconicidade são fatores de relevância para o estudo da expressão 

do condicionado contrafactual. A distribuição geral desses dois tipos se encontra na tabela 

abaixo e a distribuição relativa a cada tipo em relação ao uso de FP e PI será mostrada 

nas tabelas sucessivas. 

  

                                                 
feminino, natural do Rio Grande do Norte. A escolaridade (baixa) foi inferida pela profissão de comerciante 

e a idade (cerca de 60 anos) foi inferida pela imagem. 

65 Como dito, o número total de ocorrências que compõem a nossa amostra é de 93 ocorrências. O número 

mencionado (66) para a análise do grupo de fatores ‘ordem da sentença’ não levou em consideração as 27 

ocorrências de FP e PI em contextos de elipse da prótase. 



 

86 
 

ORDEM Número de ocorrências 

de FP e PI 

Porcentagem 

Canônica (‘se p, então 

q’) 

57 86% 

Inversa (‘então q se p’) 9 14%  

Total 66 100% 

  Tabela 8: Distribuição geral segundo a ordem das orações condicionais contrafactuais 

 

 A tabela 8 revela que a ordem canônica da sentença condicional contrafactual é, 

como previsto, a mais usada pelos falantes em situação de reportagem jornalística, com 

87% das ocorrências. Analisando as sentenças que obedeceram tal ordem, temos: 

 

 Número de 

ocorrências 

Porcentagem  

Futuro do pretérito 36 63% 

Pretérito imperfeito 21 37% 

Total 57 100% 

 Tabela 9: Ordem canônica e FP e PI na expressão do condicionado contrafactual 

 

 Como mostra a tabela acima, mais uma vez o uso de FP suplantou o de PI. A ordem 

icônica das orações contrafactuais é, pois, favorecedora do uso da forma verbal FP nas 

apódoses contrafactuais.  

 Levando em consideração as ocorrências das formas variantes em foco neste 

estudo, 14% apresentaram-se dentro de construções com a ordem inversa, como mostrou 

a tabela 8. O resultado obtido da análise de tais ocorrências é apresentado na tabela a 

seguir: 

 

 Número de 

ocorrências 

Total 

Futuro do pretérito 9 100% 

Pretérito imperfeito 0 0% 

Total  100% 100% 

 Tabela 10: Ordem inversa e FP e PI na expressão do condicionado contrafactual 
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 Tal resultado nos leva a pensar que a estruturação não icônica da sentença 

contrafactual pode ser um fator determinante para a escolha da forma verbal FP no 

condicionado. Todavia, mesmo tendo encontrado um resultado que prioriza em 100% o 

uso de FP, é prematuro afirmarmos que tal forma verbal, na expressão do condicionado 

contrafactual em sentenças com ordem inversa, tenha uso exclusivo, em detrimento de 

PI, uma vez que consideramos baixo o número de dados com essa característica em nossa 

amostra (apenas nove ocorrências).  

 De qualquer forma, no que diz respeito a esse contexto, nossa hipótese inicial, que 

previa aí um maior uso de FP, foi atestada. Acreditávamos que FP predominaria nas 

sentenças inversas devido ao fato de o condicionado iniciar a sentença fazendo com que 

o valor condicional, e não simplesmente o de passado, seja imediatamente sinalizado. 

Urge, entretanto, a realização de estudos pautados em um maior número de dados para 

que essa questão seja melhor esclarecida. 

 

 

 

5.1.5 PARALELISMO  

 

 O princípio do paralelismo foi analisado seguindo três tipos de distribuição: 

ausência de marca precedente, paralelismo entre as marcas e não paralelismo entre as 

marcas. Dentre as 93 ocorrências de FP e de PI localizadas em nossa amostra, observamos 

que 59 destas ocorreram sem a presença de uma marca precedente, o que denominamos 

de ‘ausência’ de marca precedente. Localizamos o ‘não paralelismo’ entre as formas 

verbais dez vezes e isso significa que, mesmo sendo precedidas ou de FP ou de PI, não 

houve, nesses casos, a repetição de uma forma de mesmo tipo. A presença de paralelismo, 

ou seja, a repetição da marca previamente enunciada, ocorreu 24 vezes nos dados 

extraídos de nossas reportagens televisivas. 

 Para analisarmos a expressão do condicionado contrafactual sob a luz de tal fator 

linguístico, apresentamos a seguir os resultados concernentes a cada subgrupo. Iniciamos 

com a análise da relação entre o paralelismo e as formas verbais FP e PI: 
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 Número de 

ocorrências 

Total 

Futuro do pretérito 19 79% 

Pretérito imperfeito 5 21% 

Total  24 100% 

           Tabela 11: Paralelismo e FP e PI no condicionado contrafactual 

 

No que concerne ao paralelismo, constatamos, na alta porcentagem de ocorrência 

de FP (79%), que tal forma tende a ser repetida com mais frequência quando a forma 

antecedente é também FP, resultado esse que vai ao encontro da hipótese inicialmente 

feita. Já o uso repetido de PI em situações de marca precedente idêntica apresentou uma 

porcentagem bem menor (21%). A diferença percentual entre ambos os casos de 

paralelismo é de 57%; portanto, bastante significativa. 

Segue abaixo uma ocorrência em que a forma verbal PI presente na fala do 

entrevistado parece ter sido engatilhada pelo PI presente na fala do entrevistador, 

estabelecendo-se, assim, uma relação de paralelismo entre as formas verbais existentes 

no diálogo: 

     (34) Repórter: Se o senhor fosse um touro, era o quê? O procriador? 
Entrevistado: Rapaz, se eu fosse um touro eu era procurado por 
muitos fazendeiros 66 

 

A tabela abaixo mostra o resultado referente ao não paralelismo e o uso das formas 

verbais do condicionado contrafactual:  

 

 Número de 

ocorrências 

Total 

Futuro do pretérito 5 50% 

Pretérito imperfeito 5 50% 

Total  10 100% 

           Tabela 12: Não paralelismo e FP e PI no condicionado contrafactual 

                                                 
66 Exemplo retirado de reportagem exibida no telejornal RN TV 1ª Edição pela emissora Intertv Cabugi 

sobre a vida de um repentista potiguar. Repórter: informante do sexo masculino, natural de Natal – RN, de 

escolaridade alta, com 30 anos.  Entrevistado: informante do sexo masculino, natural do Rio Grande do 

Norte, de escolaridade baixa, com 65 anos. 
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 Verificamos na tabela 12 um equilíbrio entre os usos de FP e PI, o que aponta que 

a não repetição da marca precedente não prioriza nem FP e nem PI. 

 Como já dito, 59 das 93 ocorrências de FP e PI com as quais estamos trabalhando 

nesta dissertação apresentaram-se sem a presença de uma marca precedente, ou por serem 

únicas na sentença ou por encabeçarem uma sequência de ocorrências de FP e/ou PI. 

 
 
 
5.2 FATORES EXTRALINGUÍSTICOS 
 

5.2.1 Escolaridade 

  

A escolaridade foi um fator inferido em quase todas as reportagens que 

compuseram o nosso corpus. Normalmente, nas reportagens televisivas, expõe-se o nome 

e a profissão do indivíduo participante da matéria e, com base na profissão, em muitos 

casos, é possível a inferência da escolaridade. Os casos dúbios não foram contabilizados 

nos resultados quantitativos a serem apresentados adiante. 

Consideramos dois conjuntos: escolaridade alta e escolaridade baixa. Ao primeiro 

grupo, direcionamos todos aqueles informantes cuja profissão indicasse a necessidade de 

um curso de nível superior, assim como os estudantes universitários. No grupo com 

escolaridade baixa, estão todos os informantes cuja profissão indicasse a não necessidade 

de ensino superior, assim como os estudantes do ensino fundamental e do médio. 

Das 93 ocorrências de FP e PI, 47 foram produzidas por falantes com escolaridade 

alta, 33 por falantes com escolaridade baixa e 13 ocorrências não foram contabilizadas 

em relação à variável social escolaridade por não termos encontrado pistas para a 

inferência da mesma. 

 Fazendo a análise da expressão do condicionado contrafactual em relação a tal 

grupo de fatores, temos: 
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 Número de 

ocorrências 

Total 

Futuro do pretérito 37 79% 

Pretérito imperfeito 10 21% 

Total  47 100% 

 Tabela 13: Escolaridade alta e FP e PI no condicionado contrafactual 

 

 

 Número de 

ocorrências 

Total 

Futuro do pretérito 16 48% 

Pretérito imperfeito 17 52% 

Total  33 100% 

 Tabela 14: Escolaridade baixa e FP e PI no condicionado contrafactual 

 

 Como revelam os resultados expostos acima, nossa hipótese de que pessoas com 

maior escolaridade tenderiam a usar mais FP foi atestada. A diferença percentual entre o 

uso de FP e PI nesse contexto social foi de aproximadamente 57%; portanto, muito 

significativa. Relativamente às pessoas de menor escolaridade, embora elas tenham 

utilizado ligeiramente mais o PI (em 52% das ocorrências), a diferença percentual em 

relação ao uso de FP é muito baixa, de apenas 4%, podendo tal resultado ser considerado 

como um empate.  

 Concluímos, então, que a escolaridade alta é um fator que favorece o uso de FP, 

ao passo que a escolaridade baixa não favorece o uso de nenhuma das formas verbais que 

estruturam o condicionado contrafactual. Talvez em razão de o contexto de produção dos 

dados, a reportagem televisiva, ser de natureza mais formal, as pessoas de menor 

escolaridade tenham feito um bom uso de FP, ao lado de PI, o que poderia ser melhor 

esclarecido através de um estudo que controlasse contextos de diferentes graus de 

formalidade, além de informantes de diferentes escolaridades.  
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5.2.2 Sexo 

 

 Os resultados obtidos em nossa análise mostram que tanto homens quanto 

mulheres tendem a usar mais FP do que PI nas construções contrafactuais em contextos 

de reportagem televisiva, embora a diferença no uso de PI e FP, favoravelmente a este, 

seja maior entre homens (31% mais FP) do que entre mulheres (20% mais FP), o que, de 

certo modo, contraria a hipótese inicialmente feita, de que as mulheres empregariam mais 

FP do que os homens. Ou seja, embora indivíduos de ambos os sexos empreguem com 

mais frequência FP, os homens empregam com frequência maior ainda. 

 

 Número de 

ocorrências 

Total 

Futuro do pretérito 18 60% 

Pretérito imperfeito 12 40% 

Total  30 100% 

Tabela 15: Sexo feminino e FP e PI no condicionado contrafactual 

 

 Número de 

ocorrências 

Total 

Futuro do pretérito 45 71% 

Pretérito imperfeito 18 29% 

Total  63 100% 

Tabela 16: Sexo masculino e FP e PI no condicionado contrafactual 

 

 

5.2.3 Localização geográfica 

  

 Dividimos o Brasil em dois blocos: Nordeste/Norte e Sudeste/Centro-Oeste/Sul. 

Os resultados estão expostos a seguir: 
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 Número de 

ocorrências 

Total 

Futuro do pretérito 48  74% 

Pretérito imperfeito 17 26% 

Total  65 100% 

Tabela 17: Sul do Brasil e FP e PI no condicionado contrafactual 

 

 Número de 

ocorrências 

Total 

Futuro do pretérito 14 54% 

Pretérito imperfeito 12 46% 

Total  26 100% 

Tabela 18: Norte do Brasil e FP e PI no condicionado contrafactual 

 

Mais uma vez é notável que FP é a forma verbal mais recorrente nas apódoses 

contrafactuais, porém, a diferença percentual entre os usos de FP e PI na fala de indivíduos 

do Norte do Brasil é de apenas 8%, o que nos leva a crer que tal resultado indica um uso 

bastante equilibrado de ambas as formas nessa região do país. No tocante aos indivíduos 

do Sul do Brasil, os resultados revelam que o uso de FP é muito mais recorrente, com 

diferença de 44% de uso entre FP e PI.  

Um estudo com maior número de dados provindos de diferentes regiões brasileiras 

poderiam esclarecer com mais propriedade possíveis diferenças nas taxas de uso de FP e 

PI no condicionado contrafactual, hipótese que pode ser lançada com base nos resultados 

obtidos nesta dissertação. 

 

 
 
5.2.4 Idade 

 

O fator idade não foi considerado relevante em nossa análise em razão de o tipo 

de amostra com a qual estamos trabalhando não favorecer a ocorrência da fala dos mais 

jovens. Um dos grandes objetivos de se controlar a idade dos informantes é poder 

entender os indicativos de mudança através do uso variável de uma dada forma na fala 

dos mais jovens. Porém, grande parte das reportagens tende a manter um mesmo perfil 
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relativamente aos entrevistados e participantes da reportagem: em sua maioria pessoas 

adultas. Como incluímos em nossos dados também a fala dos repórteres e dos 

apresentadores, não localizamos nenhum que fosse menor do que 25 anos. Portanto, nossa 

amostra não pode ser considerada como uma boa fonte de controle etário sobre o uso das 

formas verbais FP e PI no condicionado contrafactual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ancorados nos princípios teórico-metodológicos do sociofuncionalismo, 

buscamos mapear fatores linguísticos e extralinguísticos que influenciam a escolha dos 

falantes pelas formas verbais alternantes FP e PI ao estruturarem sentenças condicionais 

cuja apódose indicasse valor contrafactual.  

Analisamos qualitativa e quantitativamente as 53 reportagens que compuseram o 

corpus de nossa pesquisa. Dessas reportagens, extraímos 93 ocorrências das formas 

verbais futuro do pretérito (FP) e pretérito imperfeito do indicativo (PI) em situações de 

alternância. O uso de FP foi mais recorrente em sua forma simples, ao passo que PI teve 

taxa de uso equilibrada entre a forma simples e as formas compostas.  

No que concerne à hipótese levantada no início de nosso trabalho, confirmamos o 

uso priorizado de FP. Nossos dados, advindos de reportagens televisivas, apontaram que 

há uma tendência a um maior uso de FP em detrimento de PI na constituição do 

condicionado contrafactual. Acreditamos que o caráter semiformal/formal do gênero 

textual ao qual recorremos como fonte dos dados pode estar subjacente a esse resultado, 

visto ser FP a forma verbal prevista como a prototípica – e a mais adequada para contextos 

formais – pelos compêndios gramaticais. Para um aprofundamento dessa questão, cabe a 

realização de novas pesquisas que analisem o mesmo fenômeno com dados oriundos de 

gêneros textuais com maior grau de informalidade para que seja efetuada uma análise 

comparativa. 

 Após distribuirmos as variantes de nossa variável dependente de acordo com os 

grupos de fatores linguísticos e sociais, observamos que alguns destes mostraram-se 

significativos no decorrer de nossa análise. Como dito anteriormente, estamos lidando 

com um corpus cujo caráter formal é bastante saliente, portanto, o uso elevado da forma 

prototípica FP era o mais esperado.  

 O primeiro grupo de fatores controlado foi o uso de FP e PI em relação ao tipo de 

construção contrafactual. Dos quatro tipos por nós identificados, três mantiveram o uso 

de FP na liderança. Chamou-nos atenção o fato de o último tipo controlado, 

contrafacutalidade evidenciada pela presença de fatos absurdos, ter se valido muito mais 

da forma verbal PI. Cremos que tal resultado seja um indicativo de que o uso de PI em 

apódoses contrafactuais encontre-se mais atrelado a contextos discursivos com baixo grau 

de formalidade, uma vez que construções desse tipo apresentam essa característica. 
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Ao levarmos em consideração a relação sintática existente entre o condicionante 

e o condicionado contrafactual, verificamos que tanto as construções com pretérito mais-

que-perfeito do subjuntivo na prótase quanto as construções com prótase elíptica são 

propiciadoras do uso de FP na apódose. Devido à diferença percentual relativamente 

baixa entre os usos de FP e PI, acreditamos que o condicionante estruturado com o 

imperfeito do subjuntivo propicie uma alternância entre FP e PI mais equilibrada.  

A fórmula lógica ‘se p, então q’ é analisada, do ponto de vista da ordem das 

orações componentes, como ‘deslocada’ por apresentar primeiro a oração subordinada e 

depois a oração principal. Do ponto de vista lógico-semântico, tal deslocamento segue 

uma motivação icônica, em que se apresenta primeiro a condição e depois a consequência. 

Porém, é possível que tal fórmula se inverta e traga o condicionado para o início da 

sentença: ‘q se p’. Esse foi um grupo de fatores do qual extraímos um resultado bastante 

satisfatório, pois nossa análise mostrou que, quando o falante opta pela ordem canônica 

‘se p, então q’, FP é mais recorrente, mas o emprego de PI também é frequente. Todavia, 

ao se tratar da ordem inversa, obtivemos 100% de uso de FP, atestando, assim, a hipótese 

por nós levantada. Como já dito anteriormente, tal resultado nos intriga bastante e nos 

mostra a necessidade de investigarmos a questão da ordem das orações com o intuito de 

verificarmos se, na ordem inversa, FP já tenha seu uso cristalizado. 

A análise do grupo de fatores paralelismo foi importante para observarmos se o 

uso de cada forma verbal havia sido ou não provocado pela presença de uma marca 

precedente. Assim, levantamos como hipótese que dentro, de uma sequência de usos de 

FP e/ou PI, a forma inicial engatilharia o uso das sucessivas. Após excluirmos as 

ocorrências de FP e PI sem a presença de marca de precedente, constatamos que, quando 

há paralelismo, este não ocorre como o previsto, pois, embora FP tenda a engatilhar o uso 

de FP, PI não engatilha o uso de PI. O resultado concernente à não repetição, ou melhor, 

ao não paralelismo, apontou um grande equilíbrio entre os usos de FP e PI. 

No que tange aos grupos de fatores sociais, obtivemos resultados bastante 

satisfatórios, que nos ajudaram a esclarecer a estruturação do condicionado contrafactual 

dentro do gênero textual em apreço. Em relação à escolaridade, vimos que os informantes 

enquadrados no grupo ‘escolaridade alta’ fizeram uso elevado de FP, o que foi ao encontro 

de nossa hipótese inicial. Entretanto, nossa hipótese de que os indivíduos com 

escolaridade mais baixa tenderiam ao uso de PI não foi de todo confirmada. O resultado 

obtido em nossa análise mostrou um empate entre FP e PI, o que pode ser um indício de 

que não há estigma social quanto ao uso de PI em detrimento de FP, uma vez que os 
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indivíduos menos escolarizados fazem uso de ambas as formas. 

Em relação ao sexo de nossos informantes, verificamos que tanto os homens 

quanto as mulheres tendem a usar mais FP. Porém, é válido ressaltar que, através da 

diferença percentual entre os usos de FP e PI, foi possível concluirmos que os homens 

empregam muito mais FP em contraste com as mulheres, que apresentam uso ambas as 

formas de maneira mais equilibrada. 

Outro grupo de fatores importante para nossa análise envolveu a distribuição dos 

nossos informantes quanto à localização geográfica. Após distinguirmos nossos dados 

entre os grupos Norte e Sul do Brasil, averiguamos que, no Sul do país, o uso de FP 

assumiu a liderança na expressão do condicionado contrafactual. Já entre os indivíduos 

do Norte do Brasil, houve um uso similar de ambas as formas. 

 Para finalizar, vale ressaltar que nosso estudo apresenta resultados que explicam 

em parte o uso alternado das formas verbais futuro do pretérito e pretérito imperfeito na 

expressão do condicionado contrafactual, fazendo-se necessários estudos posteriores que 

abarquem gêneros textuais com graus de formalidade distintos, assim como a modalidade 

escrita da língua. 
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ANEXO 

 

 

Esta seção contém os recortes das reportagens televisivas que compuseram o 

corpus de nossa pesquisa. Todos os excertos que se seguem foram julgados por nós como 

portadores de valor contrafactual. 

 

 

 

Reportagem 1 

Entrevistado – É um esporte que se eu tivesse descobrido há mais tempo eu taria há mais 

tempo, eu fui descobrir há pouco tempo né, mas graças a Deus consegui muitas coisas, 

muitas vitórias. 

 

Reportagem 2 

Entrevistado – A gente rodou a cidade ontem pra avaliar, uma coisa que fez toda diferença 

foi o policiamento nas ruas na estrada de Ponta Negra ontem se houvesse um contigente 

razoável de policiais, com certeza mais alunos teriam chegado ao local de prova. 

 

Reportagem 3 

Repórter: Tem vontade de se mudar daqui? 

Entrevistada: Já, se pudesse, já tinha saído, mas vai abondonar tudo o que a gente, né? 

Pra sair. Aí a gente tem que ficar levando do jeito que Deus quiser. 

 

Reportagem 4 

Repórter: Os alunos também se arriscam para chegar à escola. 

Entrevistado: Eles nunca param. Só porque viram as câmera eles pararam. Se não fosse 

isso, ia ficar muito tempo lá. 

 

Reportagem 5 

Entrevistado: Acredito eu que vai dar uma melhoria, né? Mas mesmo assim vai ser um 

grande transtorno que a gente vai ter que passar pra poder controlar. Se tivesse feito isso 

mais cedo, aí não teria ter se preocupado com tanto problema que a gente vai ter daqui 

pra frente. 
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Reportagem 6 

Repórter: Ô Caio, aquela bola que o Davi Luís tirou quase em cima da linha, aquela bola 

espanhola que tava entrando, se ele não tirasse podia alterar o resultado do jogo. O que 

você acha? 

Entrevistado: Poderia. Cê sabe que a gente sempre conversa que sempre tem um lance 

num determinado momento, e o Brasil inquestionavelmente foi melhor, que pode mudar 

o rumo de uma partida. Essa bola do Davi Luis, repara a rapidez de raciocínio, a intuição 

do zagueiro de correr pra cobrir o goleiro. Nesse momento tava 1 a 0 pro Brasil, se a 

gente sofre o gol de empate, com certeza as coisas se tornariam muito mais difíceis. 

 

Reportagem 7 

Repórter: Joceli fez questão de vir pra Brasília para assistir à abertura da copa das 

confederações. Ficou na casa de um primo, se tivesse que pagar hotel... 

Entrevistada: não viria, não estaria aqui hoje. 

 

Reportagem 8 

Repórter: Se fosse só isso, já valeria a pena. O Papa Francisco acabou de chegar.  

 

Reportagem9 

Repórter: Vocês chegaram que horas aqui? 

Entrevistada: 3h da tarde de ontem. 

Reporter: Valeu a pena? 

Entrevistada: muito, valeu muito a pena. Faria tudo de novo se fosse possível. 

 

Reportagem10 

Repórter: A educação, inclusive, a gente tem que dizer isso, Renata, melhorou muito, mas 

a qualidade do ensino ainda é o ponto mais fraco do nosso IDH. Vamos a Brasília, falar 

com a Guiliana Morrone, porque esse resultado poderia ter sido melhor, se não fosse a 

educação, né Giuliana? Poderíamos ta melhor nesse filme. 

 

Reportagem 11 

Entrevistado: E se houvesse um investimento maior na educação, no lazer, no esporte, 
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então nós não teríamos essas crianças, esses adolescentes envolvidos com o crime.  

 

Reportagem 12 

Repórter esporte: pois é, se o Botafogo vencesse, voltaria à liderança, mas o Flamengo 

conseguiu um empate e no último lance do jogo no maracanã. 

 

Reportagem 13 

Repórter: Cê ganhou dinheiro pra caramba, né? não dá pra dizer, hã? 

Entrevistado: Graças a Deus, eu ganhei muito dinheiro. Se jogasse hoje ganharia muito 

mais porque hoje no futebol os jogadores ganham muito bem, são muito bem 

remunerados. 

 

Reportagem 14 

Entrevistado: aí foi onde ele falou: cara, se tivesse ganho esse dinheiro você já tava 

morando sozinho, só tu e tua noiva. Aí eu fiquei assim, caraca, foi na hora que eu queria 

pegar minha cunhada e esganar o pescoço dela por não ido, forçado ele a jogar, né? 

.... 

Repórter: Os vizinhos, que nem tavam sabendo, só tem a lamentar. 

Entrevistado 2: dá dó, né cara porque cê a pessoa que precisa, né? fazê que nem nós aqui, 

todos nós precisa, né? e seria uma mão na roda isso aí... se ele tivesse acertado, seria 

muito bom pra ele. 

.... 

Repórter: Ô Dona Leda, o que a senhora faria se fosse esposa do Wellington? 

Entrevistada: Eu pedia a separação. Aí hoje ele era um homem solteiro, né? 

 

Reportagem 15 

Repórter: Se o bilhete daqui de Brasília tivesse sido registrado, quatro apostas seriam 

premiadas em todo o país e daria mais de 61 milhões de reais pra cada. Francisco deixou 

o hospital chorando muito e não quis gravar entrevista. 

 

Reportagem 16 

Entrevistado: Eu achei que ela ia bater 

Repórter: isso também ajudou você a decidir? 

Entrevistado: Do jeito que estava ali eu apoiava se ela desse uns tapa nele, eu apoiava, 
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não ia ser contra não. 

........ 

Entrevistado: Vamos que supor se eu chegasse ali intempestivamente, né? já ‘não, por 

que você ta brigando?’ poderia alguém passar ali ou em solidariedade a mim ou ir contra 

mim. Quer dizer, você criava uma outra cena, um outro tumulto.   

 

Reportagem 17 

Repórter: O senhor não foi? 

Entrevistado: infelizmente não, aliás, se fosse eu não taria aqui. 

 

Reportagem 18 

Entrevistada 1: Se dinheiro trouxesse felicidade, René tava hoje aqui. 

 

Reportagem (exemplo verbo gostar) 

Repórter: Se pudesse escolher, você gostaria de ter um negócio próprio ou ser um 

empregado? 

 

Reportagem 19 

Repórter: Eu acho que o marido da senhora ganhou. 

Entrevistada1: Ganhou não. É história que não ganhou não. Se ele tivesse ganhado eu já 

tava doidinha nessa rua aqui. 

Repórter: O quê que ocê  faria? 

Entrevistado2: acho que viajaria, compraria uma boa casa, muitas coisas boas. 

Entrevistado3: Primeira coisa que eu faria? Casar. 

 

Reportagem20 

Entrevistado: Solução tem, tem dinheiro, se não tivesse a gente concordava, certo. Cadê 

os nossos imposto que a gente paga? Tá indo pra onde? 

 

Reportagem 21 

Entrevistado: [...] aí uma coisa nossa interna do futebol, né, tu me mete o pau, pô quando 

tamo frente a frente porque que tu me mete o pau? Por que tu me alisa? Não tô falando 

você, tô falando em em em geral, né. Então, perguntaram sobre o Luis Fabiano, eu falei 

olha, se fosse por vocês o Luis Fabiano não ia ter jogado esse jogo contra o Chile e ele 
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fez dois gol, e aí... 

Repórter: Você falou ‘vocês’, não falou pra ele, Alex Escobar. 

Entrevistado: não, não, eu falei pra... se fosse você por vocês eu não colocaria o Luis 

Fabiano no jogo. Aí ele falou assim ‘não, não é assim’, aí eu perguntei ‘o que é que foi? 

Né? E aí eu já tava sendo envenenado muito por outras, por outras não, por uma pessoa, 

né?  

 

Reportagem 22 

Entrevistado: ...Você imagina, gente, se fosse Costa do Marfim 3 Brasil 1, o quê que ia 

acontecer? Eu confesso a você, você em casa tem que ter um pouco de bom senso não é 

campanha, nada contra. Até como técnico, ontem o time foi até elogiado. 

 

Reportagem 23 

Entrevistada: Eu nunca precisei de ninguém pra aparecer, nunca procurei nenhum tipo de 

mídia. Se eu tivesse que fazer isso não faria com o Tony. 

Repórter: Você encara a Sheila como uma rival? 

Entrevistada: De forma alguma. Ela seria minha rival se eu quisesse algo sério com o 

marido dela. Eu nunca quis nada sério com ele. 

Entrevistada 2: A primeira impressão que dá é que essa moça ta fazendo isso pra aparecer, 

pra conseguir seus quinze minutos de fama porque se ela realmente for (fosse) a amante 

do Tony Salles e quisesse manter isso em segredo, ela não ia postar nas redes sociais 

fotos vídeos com ele.  

 

Reportagem 24 

Entrevistada: faltou ainda mais história, tem tanta história ainda que aconteceu nesse 

caminho que se fizesse ia virar um trabalhão mexicano. 

  

Reportagem 25 

Entrevistado1: Nós temos um assunto que vem desde a época de Lúcio Braga, 

prometendo fazer, é o  açude Pedra Branca lá em Serra Lavrada. Se fizesse hoje, se tivesse 

feito, hoje ele estava servindo pra abastecer algumas cidades lá vizinhas, num tava 

precisando de ir buscar lá em Parelhas como estamos, pegamos agora. 

Entrevistada 2: Se tivesse ôta água mais limpa, a gente com certeza ia fazer melhor, né? 

Mas não tem.  
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Reportagem 26 

Entrevistada: Será que se eu tivesse ido tudo mudaria na minha vida? Poxa! 

  

Reportagem 27 

Repórter: Você sabia que esse é um dos lugares mais perigosos do Brasil? 

Entrevistada: Pois é, mas eu não tenho como como sair daqui de jeito nenhum. O único 

lugar que teria paz é o quê? O céu. E eu não tenho condições de ir pro céu. Se eu pudesse 

comprar um terreno, uma casa lá já tinha comprado e (tinha) levado todos eles. 

 

Reportagem 28 

Repórter: No quintal tem dois quartos que elas alugam por 7 reais a cada programa. 

Entrevistada: Se eu fosse um homem, com meu dinheiro, eu não pagaria um negócio 

desse pra mim deitar com uma mulher nunca. 

 

Reportagem 29 

Entrevistada: Se há quarenta anos atrás, quando eu chorava a morte dele, tivesse tido 

uma visão que ele faria isso, não teria chorado todas minhas lágrimas.  

 

Reportagem 30 

Repórter: A situação poderia ser um pouco melhor se a família já estivesse na casa 

própria, no conjunto praia mar em cidade da esperança. 

 

Reportagem 31 

Entrevistada: ...Eu consigo dar uma vida pra minha família que eu não sei como a gente 

estaria hoje se não fosse isso. Eu agradeço a Deus o tempo todo que eu consigo fazer 

isso pela minha família.  

 

Reportagem 32 

Entrevistada: A violência tá muito grande, muito assim, muito crime acontecendo, né? 

Então eu creio que ajudaria muito se tivesse funcionando. 

 

Reportagem 33 
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Repórter: Se você fosse a gringa, faria o quê? 

 Entrevistada: eu nem ia.  

Reportagem 34 

Entrevistado: Se o pólo industrial de Manaus não existisse, o desmatamento do 

Amazonas seria, no mínimo, 70% maior. No mínimo 70% e no máximo 85%. 

 

Reportagem 35 

Repórter: Ah, o som que vem de uma qued’água. Seria ótimo se não fosse esgoto. Bem 

vindos de volta ao rio do bairro das Quintas. 

 

Reportagem 36 

Entrevistado: Um desespero, que a sorte era pra mim. Foi falta de condição mesmo, se eu 

tivesse me pagado, se a mulher tivesse me pagado o pagamento inté no dia, nem que 

passasse fome eu tinha pagado o jogo. Eu tava com aquela fé por dentro que ia dar. 

 

Reportagem 37 

Entrevistado: um rapaz aparentável. (...) questionamentos válidos, aí não tava com 

nenhuma pressa porque se fosse uma pessoa que quisesse realmente furtar a bicicleta, 

teria, é, de forma inquestionável levantado, (teria)tirado. 

... 

Repórter: Por que você se aproximou? 

Entrevistado2: Bom, ele pediu pra eu prestar uma ajuda, né?  O cara parar pra serrar uma 

corrente de uma bicicleta eu que acho que se ele tivesse que roubar uma bicicleta, tinha 

um lugar mais fácil pra roubar. Então eu achei que ele tivesse dizendo a verdade.  

 

Reportagem 38 

Repórter: Se o senhor fosse um touro, era o quê? O procriador?  

Entrevistado: Rapaz, se eu fosse um touro eu era procurado por muitos fazendeiros.  

 

Reportagem 39 

Entrevistada: A mesa que a gente almoça, as vasilhas que vão acumulando tudo poeira, 

geladeira onde pega fica aquele minério. É muito difícil, a situação aqui é difícil. Se não 

tivesse esse acúmulo de minério aí, né, melhorava.  
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Reportagem 40 

Entrevistado: Eu tenho certeza que se o voto fosse aberto aqui hoje, o resultado seria 

hoje. Seria diferente do que nós tamo vendo aqui no painel.  

 

Reportagem 41 

Repórter: Agradeceram a você? 

Entrevistado: Agradeceram muito. Se não fosse eu ali ia continuar o engarrafamento 

de novo e as pessoas querendo chegar em casa.  

 

Reportagem 42 

Repórter: Se o metrô em São Paulo tivesse começado no tempo dessa gente, no final do 

século XIX e começo do século passado como aconteceu em Londres, Paris, Nova York, 

Buenos Aires, certamente as nossas avenidas seriam menos congestionadas. 

... 

Mas ficam algumas perguntas de difíceis respostas. Por exemplo, se todos esses 

motoristas que estão nos carros resolvessem usar o ônibus, eles caberiam? 

 

Reportagem 43 

Repórter: os brigadistas do IBAMA dizem que faz tempo que não é realizada nenhuma 

limpeza ou corte da mata. 

Entrevistado: se tivesse feito, sido feito a limpeza debaixo da faixa, teria sido bem mais 

fácil, não teria tido, atingido a linha como atingiu.  

 

Reportagem 44 

Entrevistada: Fiquei revoltada, mas meu marido me chamou ‘não vai se meter’. E eu 

revoltada porque se fosse um homem e uma mulher, ninguém ia chamar atenção.   

 

Reportagem 45 

Repórter: Os próprios funcionários se uniram, fizeram um mutirão. Perderam dinheiro do 

bolso pra pintar as paredes. Eles pintaram os bancos, é, as estantes, quer dizer, se não 

tivesse saído do bolso deles a situação hoje seria ainda pior 
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Reportagem 46 

Apresentador: Se tivesse colocado a mão nesses dois milhões, o que você faria com esse 

dinheiro? 

Entrevistado: Olha, de início, tinha três planos, três objetivos, três desejos que eu queria 

realizar na minha vida. O primeiro deles era dar uma casa pros meus pais em Taubaté, 

uma coisa que eles nunca tiveram na vida. Uma casinha simples pra eles lá, eu compraria 

pro meu pai e pra minha mãe. É, e eu abriria uma academia de musculação pra mim poder 

ter uma renda porque como eu falei de ter tido muitas portas fechadas na minha vida, de 

seis anos pra cá fiquei esse tempo desempregado, sem trabalho fixo, sempre fazendo bicos 

e tudo mais. Eu abriria a academia pra ter uma renda. E é claro, o mais importante, cuidar 

da minha família e do futuro dos meus filhos.  

 

Reportagem 47 

Repórter: As reformas já trouxeram economia. A família gasta em média 100 reais por 

mês de luz, mas, para o tamanho da casa, a conta tá baixa. Se você não tivesse preparado 

essa casa toda, quanto sairia essa conta? 

 

 

Reportagem 48 

Repórter: Ah, que bom seria se buracos como este pudessem ser tapados com cimento. 

Preparado em qualquer lugar e em um minuto estava pronto. 

 

Reportagem 49 

Repórter: Cláudio era casado desde 79 com a atriz LF. Ele voltaria às telas no canal a 

cabo GNT na nova temporada da série ‘Sessões de Terapia’. 

 

 

Reportagem 50 

Repórter: M. A. tinha 67 anos e chegou ao posto apresentando convulsões. 

Entrevistada: Acredito que se tivesse tido um atendimento de suporte avançado, ela teria 

chances. Mas, eu também não sei a causa do óbito, conversei com a família agora, a gente 

tem que encaminhar pro ITEP pra ver realmente o que foi que aconteceu. 

 

 



 

110 
 

Reportagem 51 

Apresentador: Ó, eu vou falar, acho que de jogos do Brasil, da seleção brasileira, tirando 

os da Copa do Mundo, esse foi o mais emocionante que eu já vi. Mas aqui no Efeito 

Borboleta o detalhe muda tudo. É isso que a gente mostra: e se, e se o Adriano não tivesse 

feito esse gol, o aconteceria no mundo, vamu vê. 

Reporter: Até a Copa América de 2004, Adriano ainda era um jogador desconhecido. Mas 

aquele gol desesperado no jogo contra a Argentina levou o jogador a um bate e volta sem 

fim entre o céu e o inferno [...]tudo começou com aquele gol. Se o Brasil não estivesse 

no embalo do imperador, não iria para a Copa da Alemanha empolgado demais com o 

então quadrado mágico formado por Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e ele, Adriano. Os 

treinos não seriam uma casa da mãe Joana, Parreira não deixaria o grupo fazer o que 

quiser, largando mão da parte técnica e física e o retrato da displicência não viria como 

de fato veio com Roberto Carlos ajeitando o meião enquanto Henri entrava na área 

sozinho pra marcar o gol da nossa derrota. Por sua vez, a Argentina foi obrigada a aceitar 

o fracasso da geração de Rickelme, Sorín, Cambiasso, Zanetti e Aimar. Se não fosse os 

gols decisivos do Imperador, os hermanos não teriam começado uma renovação total da 

seleção que revelaria um pequeno monstro chamado Lionel Messi, três vezes eleito o 

melhor do mundo, ai meu Deus. E se continuasse acreditando em Adriano, a 

Internazionale provavelmente não seria a campeã da Champions na temporada 2009-

2010 porquê Diego Militto não estaria lá pra fazer os dois gols da final contra o Byern. 

Sem aquele título europeu, Zé Mourinho não teria se valorizado e (teria) ido treinar o 

Real Madri, atual campeão espanhol. E o baixinho holandês Sneider, não teria ido pra 

Copa da África, cheio de moral e feito um gol de cabeça decretando a eliminação do 

Brasil. Fazendo Felipe Melo dar vexame e congelando a carreira de Dunga como 

treinador. Bom, pensando bem, se a poderosa Inter perdesse e o Bayern fosse o campeão 

da Champions, quem sabe o glorioso Mazembi teria mais chance de emplacar outra 

zebra na final. É, é isso mesmo, o Mazembi só não é campeão mundial porque o Adriano 

fez aquele gol na Argentina aos 48 do segundo tempo. 

 

Reportagem 52 

Entrevistado: Eu sempre agradeço minha torcida, e eu tento não me empolgar muito com 

isso e, achar o ôba ôba todo mundo ta por mim e eu vou ganhar a luta de todo jeito, porque 

se fosse assim o Corinthians não perdia nunca. Então eu gosto de focar lá, entrar, é 50-

50 e vou dar meu melhor como ele vai dar também. 
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Reportagem 53 

Repórter: que brinquedo você gostaria que ganhasse vida? 

Entrevistado: O castelo de boneca da minha sobrinha. Tem muita boneca lá. Acho que se 

ficasse umas com vida lá, seria bem interessante, umas bonequinhas, passear com elas. 


