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RESUMO 

 

Nesta tese, abordamos o domínio funcional da condição contrafactual codificada 

linguisticamente através da construção “se p, então q”, em que a primeira oração indica a 

situação condicionante e a segunda oração a situação condicionada. Visamos analisar a 

alternância das formas verbais futuro do pretérito do indicativo (simples e composta) e pretérito 

imperfeito do indicativo (simples e composta) na codificação da situação referida na oração 

condicionada, avaliando influências exercidas por fatores sociais (sexo, idade e escolaridade), 

estruturais (ordem das orações e estruturação da prótase) e semântico-pragmáticos (postura 

subjetiva, tópico/assunto e tipo de contrafactualidade) sobre o uso dessas formas verbais. Nosso 

aparato teórico-metodológico se fundamenta em pressupostos da Sociolinguística variacionista 

e do Funcionalismo linguístico norte-americano. Essa interface teórico-metodológica pode ser 

denominada Sociofuncionalismo. A amostra de dados desta pesquisa é composta por 346 

construções condicionais contrafactuais “se p, então q” extraídas do meio digital, o que confere 

ao nosso trabalho um pioneirismo na exploração do fenômeno da condição contrafactual em 

um gênero textual, o comentário no Facebook, no contexto da Comunicação Mediada por 

Computador. Os resultados, obtidos por meio de análise quantitativa, revelaram haver 

influência do princípio da marcação linguística sobre a seleção de FP e PI no condicionado 

contrafactual no que se refere aos fatores semântico-pragmáticos. Fatores definidos como mais 

marcados favorecem FP, a forma mais marcada no contexto dos comentários no Facebook, 

enquanto fatores definidos como menos marcados favorecem PI, a forma menos marcada no 

contexto em questão. Quanto aos fatores sociais, os resultados referentes aos fatores idade e 

sexo apontam para a possibilidade de mudança em progresso liderada por mulheres na direção 

do aumento de uso de PI em comentários no Facebook. No que diz respeito à escolaridade, os 

resultados mostram que FP é favorecido entre escreventes com ensino superior e PI entre 

escreventes com ensino fundamental e médio. Os grupos de fatores estruturais não foram 

significativos para o fenômeno variável investigado.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Futuro do pretérito. Pretérito imperfeito. Condição contrafactual. 

Domínio Funcional. 

  



 

 

    

 

ABSTRACT 

 

In this thesis we have addressed the functional area of the counterfactual condition linguistically 

codified trough the construction “if p, then q”, where the first part state the conditioning and 

the latter the conditioned. We aim to analyze the variation among the conditional and the past-

imperfect tenses in the codification of the conditioned part, evaluating the influences of social 

(gender, age and education), structural (sentences order and prosthesis structure) and semantic 

pragmatic (subjective behavior, theme, and type of counterfactuality) factors on the use of those 

tenses. Our methodological and theoretical content is based on assumptions from variationist 

sociolinguistic and American functionalism. This methodological and theoretical interface is 

known in Brazil as ‘Sociofunctionalism’. This research sample is made of 346 conditionals 

structures of “if p, then q” obtained from digital source, what grants our assignment pioneering 

in the investigation of the counterfactual condition phenomena in the textual genre Facebook 

comments, in the scenario of communication through computer. The results, obtained by 

quantitative analyses, expose an influence of the linguistic marking on the selection of 

conditional and past-imperfect on the counterfactual conditioned in relation to semantic 

pragmatic factors. Most marked factors tend to conditional, the most marked form in relation 

to Facebook comments, while factors set as less marked favor past-imperfect, the less marked 

form in the approached context. Regarding social factors, the results related to age and gender 

indicate the possibility of an on-going change headed by women leading to an increase in the 

use of past-imperfect on Facebook comments. Over education, the results evidence that 

conditional is favored among writers with college degree and past-imperfect among writers 

with high and middle school degree. The structural groups factors were not relevant to the 

phenomena studied. 

 

KEYWORDS: Conditional. Past-imperfect. Counterfactual condition. Functional domain. 
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INTRODUÇÃO 

 

Frequentemente nos valemos das contrafactuais quando nos deparamos com uma 

situação irremediável, ajudando-nos a expressar nossos desejos, lembrando-nos das condições 

que não foram cumpridas e que, portanto, impediram/rão a realização da pressuposta 

consequência.  

Esta tese se apresenta ao cenário dos estudos da linguagem com o objetivo maior de 

aprofundamento teórico e metodológico no que diz respeito ao estudo do fenômeno da 

contrafactualidade expressa linguisticamente através da construção “se p, então q”, com ênfase 

em fatores de ordem social, estrutural e semântico-pragmáticos que podem influenciar a 

alternância entre as formas verbais futuro do pretérito do indicativo (simples e composta) e 

pretérito imperfeito do indicativo (simples e composta) no núcleo verbal da oração 

condicionada “então q”, em que tais formas denotam a situação condicionada. 

Seguem algumas ocorrências extraídas do corpus utilizado como fonte de dados nesta 

pesquisa: 

(1) Ai, vc vai v um filme q vc ate q qria mto, mas, do meio pro final, a experiencia se 

torna um verdadeiro saco... Me sentindo traumatizada... Naaaaaam... Sensacao d q, 

se eu tivesse ficado em casa dormindo, era melhor... (1ZF). 

 

(2) se tivesse lido os livros veria que na realidade Ana estava dopada o tempo todo, 

seja pelo alcool ou pelos presentes. Na realidade Ana se tornou apenas uma 

prostituta de luxo. O filme apenas glamourizou tudo para ficar mais palatável. 

(2ZM). 

 

A indicação de condição contrafactual na construção “se p, então q” envolve a 

codificação, pela oração principal condicionada “então q”, de uma situação cuja realização 

depende/dependia da realização da situação codificada na oração subordinada condicionante 

“se p”. No entanto, a situação referida na oração condicionante não se concretiza/concretizou, 

e, assim, a situação referida na oração condicionada também não se concretiza/concretizou. 

Portanto, ambas as situações são contrafactuais, isto é, contrárias ao fato real (cf. GIVÓN, 1993; 

IATRIDOU, 2000). 

Tomamos, pois, como variável linguística objeto desta pesquisa a expressão da situação 

condicionada na construção “se p, então q”, expressão essa que pode ser realizada mediante o 

uso das formas variantes futuro do pretérito do indicativo (simples e composta) e pretérito 

imperfeito do indicativo (simples e composta). 
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Uma das inovações deste trabalho consiste no tipo de gênero textual que serviu de fonte 

para a obtenção dos dados. Foram extraídas 346 construções condicionais contrafactuais de 

comentários que usuários do Facebook postaram em contexto de interação social virtual e 

pública. 

O estudo foi por nós iniciado com pesquisa realizada no mestrado1, cujo 

aprofundamento nos leva agora a níveis mais complexos, tais como a incorporação de fatores 

semântico-pragmáticos junto a fatores sociais e estruturais anteriormente controlados, o que 

envolve desde a exploração de diferentes tipos de indicação contrafactual, da postura subjetiva 

do escrevente que se manifesta no uso da construção “se p, então q”, até a análise da 

complexidade do contexto no qual a construção condicional contrafactual é produzida.  

As formas alternantes aqui em apreço são as formas verbais mais frequentemente 

utilizadas na expressão da situação referida no condicionado contrafactual. A esse respeito, uma 

diferença da presente pesquisa em relação àquela realizada no mestrado está no alargamento de 

nosso envelope de variação, cuja variável dependente passou a receber uma análise mais 

complexa seja com a inclusão das duas variantes de forma composta ao lado das duas variantes 

de forma simples, seja no tocante ao controle de um número maior de variáveis 

condicionadoras. 

Também consiste em uma inovação a nossa proposta de tratar a condição contrafactual 

como um (micro)domínio funcional que se vincula, ao mesmo tempo, a dois (macro)domínios 

funcionais complexos, o da contrafactualidade e o da condicionalidade. Nosso objeto de estudo 

situa-se, pois, na intersecção desses dois domínios funcionais amplos.  

Nossa investigação se ancora na interface sociofuncionalista que articula pressupostos 

teórico-metodológicos da Sociolinguística variacionista e do Funcionalismo linguístico norte-

americano, especialmente em sua vertente tipológica, para a análise e a explicação de 

fenômenos variáveis (cf. TAVARES; GORSKI, 2015). 

Vejamos, então, o que está por vir nas próximas páginas de nossa tese de doutoramento. 

No capítulo 1, fazemos uma explanação geral do objeto da pesquisa. Inicialmente, sintetizamos 

propostas de Givón (1984, 1995, 2001, 2002) e de Lehmann (2011) referentes à noção de 

domínio funcional. A seguir, tratamos do (macro)domínio funcional da contrafactualidade e do 

(macro)domínio funcional da condicionalidade e de (micro)domínios relacionados a cada um 

                                                 
1
 Dissertação intitulada “A expressão do condicionado contrafactual em construções ‘se p, então q’ no português 

brasileiro” (BRITO, 2014). 
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deles. Na sequência, descrevemos nosso envelope de variação, assim como justificativas para 

a realização deste estudo. Por fim, delineamos nossos objetivos e hipóteses. 

O capítulo 2 é destinado ao aparato teórico e metodológico do qual nos valemos para a 

construção de nossa tese. Abordamos os conceitos mais relevantes para a nossa pesquisa 

provenientes de duas teorias, a Sociolinguística variacionista e o Funcionalismo norte-

americano, assim como focalizamos aspectos da interface sociofuncionalista que tomamos 

como guia. 

No capítulo 3, damos destaque a estudos sobre a contrafactualidade e a 

condicionalidade, que serviram como ponto de partida para a construção de nosso objeto de 

estudo e para a definição dos procedimentos metodológicos que adotamos. Alguns resultados e 

propostas derivados desses estudos são retomados quando da análise dos resultados a título de 

comparação. 

O capítulo 4 contém as informações referentes à metodologia de nossa pesquisa. 

Colocamos em relevo os procedimentos metodológicos geralmente seguidos em uma 

abordagem sociofuncionalista, relacionando-os com as etapas segundo as quais foi composta 

nossa pesquisa. Além disso, apresentamos características da comunicação mediada pelo 

computador e pelo meio digital (CMC e CMD, respectivamente), bem como do gênero textual 

que serviu de fonte para a coleta dos dados: o comentário no Facebook. Por fim, explicitamos 

como se deu a coleta de nossos dados e como é composto nosso envelope de variação. 

O capítulo 5 é destinado à análise dos resultados quantitativos obtidos. Descrevemos e 

propomos explicações para influências exercidas por grupos de fatores sociais, estruturais e 

semântico-pragmáticos sobre a variação entre as formas verbais codificadoras da situação 

referida no condicionado contrafactual.  
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Capítulo 1 

 

O FENÔMENO 

 

 

Neste capítulo, descrevemos o objeto de estudo desta tese, o domínio funcional da 

condição contrafactual, bem como delineamos as justificativas para a realização da pesquisa, 

descrevemos o envelope de variação e apresentamos os objetivos e hipóteses que nos guiaram 

ao longo do desenvolvimento do trabalho.  

 

 

1. Domínio funcional 

 

Nesta seção, expomos a concepção de domínio funcional que norteia a pesquisa – 

procedimento importante para que se compreenda o que está subjacente ao modo como é 

recortado nosso objeto de estudo. No capítulo 2, que trata do referencial teórico, voltamos à 

questão do domínio funcional para detalhar propostas feitas a respeito desse conceito.  

Givón (1984) se vale do conceito de “domínio funcional” para referir áreas funcionais 

gramaticais mais amplas (macrodomínios) ou áreas funcionais gramaticais mais estritas 

(microdomínios). Exemplificamos com o caso de um domínio funcional amplo que recobre a 

condição contrafactual. Trata-se de um dos domínios funcionais mais explorados nos estudos 

de Givón, TAM, que congrega três domínios que, não raro, se interpenetram: tempo, aspecto e 

modalidade.  Givón pontua que TAM constitui um amplo e complexo domínio funcional, cujos 

valores estão atrelados às formas verbais das estruturas linguísticas. A contrafactualidade é 

considerada por Givón (2001) um domínio ligado à modalidade, e, portanto, relaciona-se ao 

domínio geral TAM. 

 De acordo com Tavares e Gorski (2017, p. 46), um “domínio funcional pode ser visto 

como superordenado, recobrindo áreas funcionais gerais (macrodomínios)”, o que implica que 

“o que é domínio numa certa perspectiva pode ser ampliado para macrodomínio [...] em outras 

perspectivas”. Nas palavras das autoras, 

 
o domínio funcional pode ser caracterizado como uma área coberta por 

(macro)funções/significações que se projetam, via codificação, em 

mecanismos linguísticos que se articulam de forma mais, ou menos, recorrente 

e regularizada, em diferentes níveis. (TAVARES; GORSKI, 2017, p. 49) 
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O conceito de domínio funcional está atrelado ao conceito de tipologia gramatical, 

encarada por Givón como codificadora de diferentes estruturas capazes de assumir funções 

comunicativas similares (cf. GIVÓN, 1984, 1995, 2001, 2002). Nessa perspectiva, “em uma 

tipologia gramatical, enumeram-se as principais estruturas por meio das quais línguas diferentes 

codificam o mesmo domínio funcional” (GIVÓN, 2001, p. 23). 

Abordar o conceito de domínio funcional sob a ótica givoniana é, assim, atentar para a 

função executada no discurso por determinada(s) forma(s) não apenas em uma língua, mas em 

muitas outras em que haja a possibilidade de mapeamento de um grupo de estruturas linguísticas 

que desempenhem essa mesma função comunicativa.  

Lehmann (2011) apresenta um quadro bastante detalhado que lista uma série de 

domínios funcionais amplos e alguns subdomínios vinculados a eles:  

 

Domínio funcional Subdomínios importantes 

Apreensão e nominação                   Sistemas de categorização, tipos de conceitos, individuação de 

objetos 

Modificação de conceito                  Atribuição, aposição 

Referência Determinação (incl. dêixis) 

Possessão (posse) Possessão na referência, predicação possessiva, possessão e 

participação 

Construção do espaço                     Pontos de referência, relações locais, regiões espaciais, 

propriedades espaciais e figurais de objetos                                                    

Quantificação Quantificação na referência/na predicação 

Predicação Apresentação, existência/estado, caracterização 

Participação Controle e afeto, papéis de participante centrais e periféricos 

Orientação temporal                       Tipos de situação, aspectualidade, caracteres verbais e modos 

de ação; tempo absoluto, relação temporal                                                    

Contraste, comparação, graduação Negação, comparação, graduação, intensificação 

Nexo Reprodução de fala, orações de conteúdo, relações 

interproposicionais 

Estrutura informacional                 Dinamismo comunicativo, estrutura do discurso 

Ilocução e modalidade                  Afirmação, pergunta, exclamação, pedido e comando, 

exortação, obrigação, volição, possibilidade, evidencialidade, 

modalização.                                

Quadro 1: Postulado de Lehmann. Fonte: Lehmann (2011, p. 13). 

 

Tomando como base o quadro proposto por Lehman, a contrafactualidade pode ser 

enquadrada no último domínio funcional listado (Ilocução e modalidade) e, no tocante aos 

subdomínios, a contrafactualidade pode ser relacionada ao subdomínio da modalização. 
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Enfim, de acordo com a proposta de Givón, consideramos que a contrafactualidade, 

como (micro)domínio, afilia-se ao (macro)domínio da modalidade, por sua vez integrante, 

como (micro)domínio, do (macro)domínio TAM. Já de acordo com a proposta de Lehmann, 

consideramos que a contrafactualidade, como (sub)domínio, afilia-se ao (sub)domínio da 

modalidade, por sua vez integrante, como (sub)domínio, do domínio ilocução e modalidade. 

Optamos, nesta tese, por tratar os domínios funcionais como macrodomínios ou microdomínios, 

deixando de lado a denominação “subdomínio”. 

Nesta pesquisa, entendemos a contrafactualidade como um macrodomínio funcional 

complexo que engloba como um de seus microdomínios a condição contrafactual. Por sua vez, 

a condicionalidade também pode ser compreendida como um macrodomínio funcional 

complexo que engloba como um de seus microdomínios a condição contrafactual. Portanto, o 

objeto de estudo desta tese, a condição contrafactual, constitui-se como microdomínio na 

intersecção de dois domínios mais amplos, o da contrafactualidade e o da condicionalidade.  

A seguir, descrevemos alguns microdomínios vinculados ao macrodomínio da 

condicionalidade, incluindo o da condição contrafactual. Na sequência, descrevemos alguns 

microdomínios vinculados ao macrodomínio da contrafactualidade, incluindo o da condição 

contrafactual.  

 

1.1 Contrafactualidade 

 

Segundo Iatridou (2000, p. 231), a contrafactualidade envolve a expressão de situações 

que são “contrárias ao fato” tanto em relação ao tempo presente quanto em relação ao tempo 

passado. A autora informa que: 

Uma situação pode ser contrafactual ao presente (i.e., diferente da situação 

presente) ou contrafactual ao passado (i.e., diferente de uma situação que se 

realizou no passado). [...] Não podemos ter uma situação contrafactual ao 

futuro uma vez que o futuro é conceitualizado como não sendo um fato ainda. 

Dito simplesmente, então, contrafactualidade é usada como um termo apenas 

com respeito a situações que não podem mais ser realizadas. 

 

Iatridou (2000, p. 231) defende que a contrafactualidade “pode ser encontrada em dois 

ambientes”. Um deles é o do desejo contrafactual, em que “os sujeitos expressam um desejo de 

que as coisas sejam diferentes de como são ou foram”. A autora distingue dois tipos de desejos 

contrafactuais: desejos contrafactuais presentes e desejos contrafactuais passados. Cada um 

desses tipos é codificado, no inglês, por estruturas que, embora similares, apresentam diferenças 

quanto ao verbo da oração que complementa a construção “I wish” (“eu gostaria”). Essa 
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proposta de Iatridou pode ser aplicada ao português brasileiro, como se observa na tradução dos 

exemplos:2  

 

(1) a. I wish I had a car. (conveys “I don’t have a car now”) 

         Eu gostaria de ter um carro. (pressupõe “Eu não tenho um carro”)  

      b. I wish I had had a car when I was a student. (conveys “I didn’t have a 

car then”) 

       Eu gostaria de ter tido um carro. (pressupõe “Eu não tive um carro 

então/naquela época”)3  

 

Segundo Iatridou (2000), o outro ambiente em que se observa a contrafactualidade é o 

das orações condicionais, com dois subtipos: condicionais contrafactuais presentes e 

condicionais contrafactuais passadas. Seguem-se os exemplos, também com tradução para o 

português: 

(2) a. If he were smart, he would be rich. (conveys “he is not smart” and “he 

is not rich”) 

        Se ele fosse esperto, seria rico. (pressupõe “ele não é esperto” e “ele não 

é rico”) 

      b. If he had been smart, he would have been rich. (conveys “he was not 

smart” – in general or on one particular occasion – and “he was not rich”) 

         Se ele tivesse sido esperto, teria sido rico. (pressupõe “ele não foi 

esperto” – em geral ou em uma ocasião particular– e “ele não era rico”) 

 

Propomos que os dois “ambientes contrafactuais” abordados por Iatridou (2000), isto é, 

o desejo contrafactual e a condição contrafactual, podem ser tratados como microdomínios 

funcionais vinculados ao macrodomínio da contrafactualidade, visto que envolvem funções 

distintas: a expressão de desejo não realizado e de condição não realizada. É possível até mesmo 

considerar os dois subtipos de desejo contrafactual (passado e presente) e os dois subtipos de 

condicional contrafactual (passado e presente) como domínios funcionais ainda mais estritos. 

Além do desejo contrafactual e da condição contrafactual, há outro tipo de 

contrafactualidade que também pode ser tomada como microdomínio. Confiram-se os 

exemplos do inglês e do turco fornecidos por Van Linden e Vestraete (2008) e suas traduções 

para o português: 

 

(3) a. The police should have done something to prevent the killing.  

        A polícia deveria ter feito algo para prevenir o assassinato.  

      b. The poor man would have been killed. 

        O pobre homem poderia ter sido morto.  

                                                 
2 Os exemplos analisados por Iatridou (2000) não são provenientes de situações de uso real. 

3 As traduções apresentadas nesta tese são de nossa responsabilidade. 



17 

 

    

 

(4) oku-ya-y-di-niz!  

     read-OPT-COP-PST-2PL24  

     ‘You should have read!’ (Kornfilt, 1997: 372-1289) 

     Vocês deveriam ter lido! 

 

Trata-se da contrafactualidade codificada através de orações simples em que há um item 

modal, isto é, um verbo auxiliar indicador de modalidade epistêmica, a exemplo de “deveria” e 

“poderia”, que, no caso da expressão da contrafactualidade, referem-se a situações que não se 

concretizaram.  

 

1.2 Condicionalidade 

   

O significado/função de condicionalidade, em português, é manifestado mais 

frequentemente através da construção condicional “se p, então q”, da qual tratamos a seguir. 

No entanto, há, na língua, outras construções que também denotam condicionalidade. Por 

exemplo, Cavaguti, Bezerra e Hirata-Vale (2014) analisam construções em que uma oração 

subordinada adverbial é encabeçada pelas locuções conjuntivas dado que, desde que e uma vez 

que, as quais tipicamente indicam causa, mas também podem indicar condição, como nas 

ocorrências a seguir, em que as locuções conjuntivas “desde que” e “dado que” poderiam ser 

substituídas pela conjunção condicional “se” sem prejuízo de significado: 

 

(5) A segunda lei de Lamarck afirma que as adaptações sofridas pelos seres 

de uma espécie por influência do meio ambiente são transmitidas e 

conservadas de geração para geração, desde que as adaptações ocorram em 

seres de ambos os sexos na espécie. (CAVAGUTI; BEZERRA; HIRATA-

VALE, 2014, p. 81). 

(6) [...] Escolhido este caminho não se cogitou de o transformar em linha de 

operações, pela escolha de dois ou três pontos defensáveis, garantidos de 

guarnições que, mesmo diminutas, pudessem estear a resistência, dado que 

houvesse um insucesso, um recuo ou uma retirada. Ninguém cogitava na mais 

passageira hipótese de um revés. [...] Sabia-se, no entanto, que esta 

atravessaria longos trechos de caatingas exigindo aberturas de picadas, e 

extenso areal de quarenta quilômetros onde, naquela quadra, na plenitude do 

estio, não se compreendia a viagem sem que os combatentes fossem arcando. 

(CAVAGUTI; BEZERRA; HIRATA-VALE, 2014, p. 83) 

 

Segundo Cavaguti, Bezerra e Hirata-Vale (2014), em (5), a informação expressa pela 

oração subordinada introduzida por “desde que”, qual seja, “as adaptações que ocorram em 

                                                 
4 As abreviações em (3) referem-se a: OPT = optativo, COP = cópula, PST = passado, 2PL2 = segunda pessoa do 

plural. 
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seres de ambos os sexos na espécie” representa a condição única e necessária para a 

concretização daquilo a que se refere à oração principal, isto é, “as adaptações sofridas pelos 

seres de uma espécie por influência do meio ambiente serem transmitidas e conservadas de 

geração para geração”.  

As autoras pontuam que, em (6), a informação “dado que houvesse um insucesso, um 

recuo ou uma retirada” envolve uma situação que poderia ter se realizado. Tentando evitar que 

isso acontecesse, os viajantes se “precaveram de guarnições, pois sabiam que enfrentariam 

situações difíceis, que a rota ‘atravessaria longos trechos de caatingas exigindo aberturas de 

picadas, e extenso areal de quarenta quilômetros [...]’” (CAVAGUTI; BEZERRA; HIRATA-

VALE, 2014, p. 83-84).  

Hirata-Valle (2008) mostra que a condicionalidade também pode ser codificada através 

de construções paratáticas, tanto as de orações justapostas quanto as de orações coordenadas 

aditivas e disjuntivas, como se observa nas ocorrências a seguir.  

 

(7) - Bom, prá encurtá, o advogado ficô com oitenta conto. Pro pobre sobraram 

cento e vinte. Agora, ocê pode fazê a conta: cento e vinte conto prá vivê e pagá 

remédio... Num durou nem ano e pouco. Chi! O coitado ficou num desespero. 

A filha largô dele, foi morá com um garçom!... A mulher, coitada, já estava 

mesmo que não podia...  Morreu faz poucos mês... Mas ele foi se 

acostumando. Hoje tá que nem liga. 

- É sim; baixô a desgraça, primeira coisa que some é a vergonha! (AS-LD) 

(7a) Se baixô a desgraça, primeira coisa que some é a vergonha. (HIRATA-

VALE, 2008, p. 218) 

 

(8) A: Não é o que você está fazendo, bem? 

PM: Fica nas minhas redondezas e você vai ver. É fêmea que parece mato. Eu 

estou neste morro da Catacumba não tem dois meses e umas seis cabrochas já 

fizeram ranger as tábuas daquela cama ali. (PM-LD) 

(8a) Se ficar nas minhas redondezas você vai ver. (HIRATA-VALE, 2008, p. 

218) 

 

(9) Jorge Tadeu: Mas eu sou fotógrafo! Essa é a minha cobertura pra... 

P: Cobertura pra fazer as pesquisas que eu encomendei e não pras suas 

safadezas! Está há séculos em Resplendor e cadê os resultados? Pois escute 

bem: eu já lhe dei um prazo. E a ampulheta está correndo! Ou me aparece com 

resultados concretos ou eu lhe mando embora de Resplendor. Inteiro ou em 

partes! (PD-LD) 

(9a) Se não me aparece com resultados concretos eu lhe mando embora de 

Resplendor. (HIRATA-VALE, 2008, p. 216) 

 

Hirata-Vale (2009) aborda outro tipo de construção que sinaliza condicionalidade: 

orações adverbiais temporais com quando, exemplificadas a seguir: 
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(10) Nossos meios de comunicação foram fundamentais para a 

redemocratização e têm sido básicos para a recuperação da moralidade na vida 

pública. Agora eles têm reservado um papel central na mobilização de todos 

para uma sociedade mais justa e melhor. Mantendo sempre a independência 

crítica e a paixão pela veracidade da informação. Quando os brasileiros 

puderem ser mais informados, quando puderem ser mais críticos das políticas 

postas em prática do que do folclore dos 

fatos diversos da vida cotidiana, quando puderem pôr mais em perspectiva os 

acontecimentos e cobrar mais a coerência da ação do que fazer julgamentos 

de intenção, mais capacitados vão estar para o exercício da cidadania.  

(10a) Se os brasileiros puderem ser mais informados, se puderem ser mais 

críticos das políticas postas em prática do que do folclore dos fatos diversos 

da vida cotidiana, se puderem pôr mais em perspectiva os acontecimentos e 

cobrar mais a coerência da ação do que fazer julgamentos de intenção, mais 

capacitados vão estar para o exercício da cidadania. (HIRATA-VALE, 2009, 

p. 4). 

 

(11) O copeiro, de nome Severino, um jovem humilde de vinte e dois anos, 

aceitava o tratamento ríspido que o senador lhe dispensava sem reclamar. O 

salário que recebia e as gorjetas que ganhava quando o senador estava de bom 

humor ajudavam a sustentar a mãe viúva e os oito irmãos menores que haviam 

ficado em Caruaru, Pernambuco.  

(11a) O salário que recebia e as gorjetas que ganhava se o senador estava de 

bom humor ajudavam a sustentar a mãe viúva e os oito irmãos menores que 

haviam ficado em Caruaru, Pernambuco. (HIRATA-VALE, 2009, p. 9) 

 

É importante notar que, embora sejam estruturas distintas, as construções subordinadas 

e paratáticas exemplificadas acima não representam diferentes microdomínios de 

significado/função condicional. Nos exemplos de Hirata-Vale (5), (7) e (11), o 

significado/função condicional expresso é o da condição factual, em que, da ocorrência da 

situação condicionante, segue-se que necessariamente a situação condicionada será 

concretizada.  

Já em (6), (8), (9) e (10), o significado/função condicional expresso é o da condição 

eventual (também denominada condição potencial), em que, da potencialidade de realização da 

situação condicionante, segue-se que eventualmente a situação condicionada poderá vir a ser 

concretizada. 

A condição factual e a condição eventual podem ser codificadas pelas construções 

elencadas acima, bem como pela construção condicional “se p, então q”, da qual tratamos na 

sequência. 

A condição factual e a condição eventual, bem como a condição contrafactual, são 

funções distintas, e, portanto, podem ser consideradas microdomínios da condicionalidade, os 

quais, a princípio, podem ser codificados pelas mesmas construções, sejam subordinadas ou 

paratáticas (com diferentes referências temporais e/ou contextuais, naturalmente). Entretanto, 
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não encontramos estudos que tratassem de construções diferentes da condicional “se p, então 

q” na codificação da condição contrafactual.   

Segundo Neves (2000, p. 832), é comum que se defina a construção condicional “se p, 

então q” como aquela “que 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”.  

Tratamos, a seguir, do ambiente sintático das orações subordinadas adverbiais 

condicionais “se p, então q” como um todo para, em seguida, abordarmos seus valores modais: 

factualidade, eventualidade e contrafactualidade. 

 

1.2.1 As orações subordinadas adverbiais condicionais 

 

As proposições subordinadas (que dependem da principal) ora cumprem papel de 

sujeito, ora papel de complemento, e podem ser de quatro tipos:  

 

● Subjetivas: com papel de sujeito; 

● Atributivas: com papel de complemento atributivo; 

● Objetivas: com papel de complemento objetivo; 

● Adverbiais: com papel de complemento adverbial.  

 

As orações subordinadas adverbiais modificam o significado da oração principal 

determinando a maneira e as circunstâncias da ação expressa pelo verbo da oração principal e 

podem reduzir-se à local, temporal, causal, final, condicional, concessiva, comparativa e 

consecutiva (cf. SERIANNI, 2006 [1989]).  

As contrafactuais “se p, então q” estão inseridas no grupo das condicionais que, por sua 

vez, estão inseridas no grupo das orações subordinadas adverbiais. Grosso modo, conforme 

alguns compêndios gramaticais5, uma subordinada adverbial é aquela que exerce a função de 

adjunto adverbial do verbo da oração principal e, no caso das condicionais, é a oração 

condicionante “se p” que exerce tal papel em relação à oração condicionada “então q”. A oração 

subordinada é geralmente encabeçada por uma conjunção subordinativa. No caso das 

condicionais, a conjunção subordinativa prototípica é a conjunção ‘se’, o que não impede o uso 

                                                 
5 Cf. Silveira Bueno (1963), Cunha e Cintra (1985), Bechara (2004) e Azeredo (2008). 
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de outras ou até mesmo do apagamento (ø) destas, conforme ilustrado nas ocorrências6 que 

seguem: 

Caso todos aceitassem Son Goku como único Deus, o mundo seria melhor. 

O impedimento da presidente seria ótimo, ø não fosse a figura do substituto, 

caso ocorresse um "impeachment". 

 

Muitas são as denominações para as partes que compõem uma construção subordinada 

condicional “se p, então q”. A ordem canônica de tais orações é: conjunção subordinante + 

oração subordinada + oração principal. À subordinada convencionou-se chamar prótase por 

conter a proposta da sentença, podendo também ser chamada condicionante. À oração principal, 

convencionou-se chamar apódose por conter a resposta, sendo também conhecida por oração 

condicionada, condicionado ou, ainda, oração nuclear. Na escrita, convencionou-se o uso da 

vírgula em situações nas quais uma proposição adverbial dependente condicionante preceda a 

principal condicionada. Quando a subordinada vem depois da principal (ordem inversa), o uso 

da vírgula deixa de ser obrigatório, conforme ocorrências retiradas de nosso corpus: 

 

(3) Se fosse eu, tinha era queimado. Isso aí não é nada. Kkkkkkkkkk. (1ZM) 

(4) Vi cidades com muitas obras... Quem sabe quantas obras assim seriam feitas em 

Cuiabá se não fosse a Copa do Mundo?" [...]. (2WM) 

 

Como já referido, trabalhamos com as construções que se manifestam na estrutura ‘se 

p, então q’, em que ‘p’ corresponde ao condicionante ou prótase; ‘q’ carrega consigo o 

condicionado ou apódose e ‘se’ é a conjunção subordinativa por excelência. Neves (2000) 

apresentou um quadro resumindo tais denominações: 

 

ORAÇÃO 1 

“p” 

Condição para a realização 

Oração subordinada 

Prótase 

ORAÇÃO 2 

“q” 

Consequência/resultado da resolução da 

condição enunciada 

Oração nuclear ou principal 

Apódose 
 Quadro 2: Construção ‘se p, então q’. Fonte: Neves (2000, p. 832). 

 

                                                 
6 Ocorrências extraídas de comentários no Facebook. Essas ocorrências não foram consideradas em nossa pesquisa 

por não serem codificadas pela fórmula ‘se p, então q’. 
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Apontamos que, no decorrer desta tese, alternamos o uso de tais termos, pois os mesmos 

equivalem-se quanto ao significado, conforme ilustrado abaixo com os exemplos (6) e (7) 

retirados do corpus de nossa pesquisa. No entanto, nossa denominação preferencial é 

condicionante e condicionado; utilizamos os termos prótase e apódose especialmente quando 

citamos um pesquisador que se vale desses termos. 

 

Estrutura(s) 

periféricas 

Conj. Sub. 

 

Oração Subordinada 

‘p’ 

Prótase 

Condicionante 

Oração principal 

‘q’ 

Apódose 

Condicionado 

Estrutura(s) 

periféricas 

 (5)7 se Deus tivesse dado asa a 

cobra, 

eu iria, mas não deu” 

(6)8 MINHA 

FILHA 

Se eu tivesse crédito eu estava divando 

em Paris 

o/ 

Quadro 3: Partes que compõem construção contrafactual com exemplos. Fonte: autoria própria. 

 

Na próxima seção, abordamos os três diferentes significados condicionais: factual, 

eventual/potencial e contrafactual, tomados, nesta tese, como três diferentes microdomínios 

recobertos pelo macrodomínio da condicionalidade. Uma distinção clara entre esses três 

microdomínios foi fundamental para que não ocorresse a inclusão de dados de outros 

significados condicionais junto aos dados de contrafactualidade.    

 

1.2.1.1 Condicionais Factuais 

 

As orações subordinadas condicionais factuais carregam na prótase um evento factual,9 

ou melhor, de ocorrência certa. Analisando as relações expressas por essas orações, Neves 

(2000, p. 836) argumenta que devemos falar em factualidade e não em realidade, uma vez que 

“a realidade não se confunde com a linguagem: real ou não-real não é, nunca, o que está dito, 

mas aquilo que realmente ocorre, ou seja, os estados de coisas”. Assim, as factuais apresentam, 

enquanto relação entre conteúdo da prótase e conteúdo da apódose, uma relação do tipo: 

realização/fato, sobre o que a autora acrescenta:  

 

                                                 
7 1ZF. 

8 1WF. 

9 Utilizamos alternadamente os termos “situação” e “evento” para referir os significados denotados pelo núcleo 

verbal das orações condicionante e condicionada na construção “se p, então q”.  
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dada a realização/a factualidade da oração condicionante, segue-se, 

necessariamente, a realização/a factualidade da oração condicionada: 

 

 SE tudo está desse jeito, eu não posso confiar! (PEM) (NEVES, 2000, p. 833, 

grifos da autora). 

 

Devemos estar atentos à representação modo-temporal das condicionais factuais. 

Segundo Neves (2000, p. 848): 

 

Todas as construções condicionais factuais têm o verbo no modo indicativo 

em ambas as orações, o que carrega exatamente a factualidade das 

construções. A oração principal pode ser de presente, de passado ou de futuro, 

mas a oração condicional só vem no presente ou no passado, configurando 

factual no presente, ou factual no passado, respectivamente. 

 

Para Givón (2001), as condicionais factuais podem ser analisadas de acordo com o grau 

de irrealis que norteiam seus contextos. Fazendo parte do nível mais baixo de irrealis, ou seja, 

o irrealis 1 – que corresponde ao realis – tais construções apresentam situações que expressam 

fortemente asserção (factuais). 

 

 

1.2.1.2  Condicionais eventuais/potenciais 

 

Para Neves (2000), as condicionais potenciais denotam fatos possíveis, mesmo que 

pouco prováveis. Nessas condicionais, a “prótase repousa sobre a eventualidade; o enunciado 

da apódose, no caso, é tido como certo, desde que eventualmente satisfeita a condição 

enunciada” (NEVES, 2000, p. 842). Segue um exemplo:  

 

SE seu Raul deixar eu mostro. (FR) (NEVES, 2000, p. 842, grifos da autora). 

SE soubesse que ele, Pádua, havia matado o Turco Velho abriria 

imediatamente um inquérito. (AGO) (NEVES, 2000, p. 854, grifos da autora).  

SE fosse outro, tomaria o destino de um bar, de um dancing, de uma boite. 

(A) (NEVES, 2000, p. 851, grifos da autora) 

 

 

No que diz respeito à representação modo-temporal das condicionais eventuais, elas 

apresentam na oração condicional verbo no modo indicativo ou subjuntivo no tempo presente, 

passado ou futuro e, na oração principal, verbo no presente, passado ou futuro. Apesar das 

muitas possibilidades de combinações, recorrem mais “as construções que têm, na oração 
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condicional, o futuro do subjuntivo, forma que, aliás, é exclusiva das condicionais 

eventuais” (NEVES, 2000, p. 852, grifos da autora).   

 

1.2.1.3 Condicionais contrafactuais 

 

Enquanto as orações potenciais podem variar seu grau de certeza, as contrafactuais 

permanecem estáveis em relação a essa escala, ou seja, não há graus, apenas a total garantia, 

extraída pelo ambiente semântico e/ou pragmático, de que aquele evento referido na prótase 

não ocorrerá. 

No corpus utilizado nesta pesquisa, algumas ocorrências foram excluídas por 

apresentarem ambiguidade de significado entre potencial e contrafactual. Segue uma 

ocorrência: 

 

(7) Dá até agonia! Mas meu TOC é controlado e se eu pudesse arrumaria! (1ZF) 

 

Esse comentário foi dado como resposta a seguinte imagem postada em uma página no 

Facebook: 

 
      Figura 1: Printscreen de página do Facebook.  

      Fonte: Facebook. 

 

Qual leitura condicional seria mais apropriada nesse caso? De acordo com a estrutura, 

poderíamos entender que o sujeito pode ter a possibilidade de alinhar o objeto e de deixá-lo 

simetricamente organizado em relação às demais linhas. Porém, a leitura potencial seria negada 

se soubéssemos que o escritor de tal comentário não pode realizar o ‘ajuste’ uma vez que não 

sabe a localização do objeto ou por se tratar de um evento já encerrado no passado, por exemplo. 

Portanto, mesmo que pistas linguísticas apontem para uma leitura potencial/eventual, a 

construção, na verdade, carregaria consigo um valor contrafactual, pois sua prótase seria negada 

em relação ao evento enunciado. 
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Ocorrências como (7) foram descartadas de nosso corpus exatamente por não termos 

conseguido recuperar informações semânticas e pragmáticas que nos garantissem o valor modal 

contrafactual da construção.  

Pensando em estratégias de análise para que “a leitura seja inequivocamente 

contrafactual”, Neves (2000, p. 840) nos diz que devemos atentar não apenas para a constituição 

modo-temporal da apódose e da prótase, mas também para o contexto no qual se insere a 

sentença. 

Neves (2000, p. 841) aponta que a contrafactualidade pode ser “garantida, 

independentemente de qualquer asseguração do contexto e de qualquer informação prévia” se: 

(i) houver indicação modo-temporal passada na apódose através do uso da forma de futuro do 

pretérito composto (como no caso da ocorrência em 3 a seguir, “teria sido”); (ii) houver 

indicação modo-temporal passada na prótase através do uso da forma de pretérito mais-que-

perfeito do subjuntivo (nesse caso, ilustrado na ocorrência 4 com “tivesse feito”, o futuro do 

pretérito na apódose pode vir na forma simples ou composta). O passado não pode ser alterado 

e é daí que emerge a contrafactualidade em orações condicionais como as exemplificadas em 3 

e 4 (NEVES, 2000, p. 840).  

 

3. Se a pergunta partisse da irmã Flora, a resposta teria sido outra. (CP) 

4. Se Gil não tivesse feito as fotos, seria a minha palavra contra a deles. (ORA) 

5. Se eu estivesse livre – repisou Raul – não tenho dúvida de que me casaria 

com ela, ainda que mamãe se zangasse. (FR) 

 

Há, porém, casos de contrafactualidade cuja interpretação confia crucialmente em 

informações derivadas do contexto de uso da construção. É o caso do exemplo 5, em que  

 

 
Para que a contrafactualidade seja assegurada, isto é, para que a leitura seja 

inequivocamente contrafactual, é necessário que o confronto entre o 

conteúdo da proposição e o contexto, ou o conhecimento de mundo, assim o 

permita. Desse modo, na construção em exame, o que garante a 

contrafactualidade é a porção de texto anterior, na qual o falante afirmara que 

não estava livre para casar-se: estou nas vésperas de noivar oficialmente e 

não posso romper o compromisso (NEVES, 2000, p. 841, grifos da autora). 

 

 

Não fossem as informações prévias, a construção condicional em 5 poderia ser 

interpretada como potencial.  
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Para Neves (2000, p. 841), o que caracteriza mais fortemente as construções 

contrafactuais é a relação de fato → conclusão que se estabelece entre prótase e apódose, 

confirmando-se tal aspecto conclusivo através da inversão da polaridade de ambas as orações. 

Grosso modo, a contrafactualidade ocorre quando aquilo que foi dito na prótase e na apódose 

(positiva ou negativamente) for atestado que de fato aconteceu de maneira inversa. Para 

compreendermos melhor, inserimos duas amostras retiradas do nosso corpus e os aplicamos ao 

teste de inversão de polaridade proposto por Neves (2000): 

 

(8) SE fosse meu filho eu dava uma surra daquelas... (2WF) 

 

Prótase positiva: 

SE fosse meu filho 

= fato com polaridade negativa: 

Não é meu filho 

Apódose positiva: 

eu dava uma surra daquelas... 

= conteúdo asseverado negativo: 

Não dei uma surra daquelas... 
     Quadro 4: Teste de inversão de polaridade. Fonte: Autoria própria/adaptado de Neves. 

 

 

(9) SE o Eduardo não fosse aliado do PT então Pernambuco não teria recebido os recursos 

que recebeu? (1ZM) 

 

Prótase negativa: 

SE o Eduardo não fosse aliado do PT 

= fato com polaridade positiva: 

O Eduardo é aliado do PT 

Apódose negativa: 

então Pernambuco não teria recebido os 

recursos que recebeu? 

= conteúdo asseverado positivo: 

Pernambuco recebeu os recursos. 

     Quadro 5: Teste de inversão de polaridade. Fonte: Autoria própria/adaptado de Neves. 

 

Tal método reafirma o porquê desses tipos de construções chamarem-se contrafactuais: 

apresentam um ‘contra fato’.  

Neves (2000) também reporta uma similaridade entre as condicionais contrafactuais e 

perguntas polares em que estas podem ser usadas para atestar o valor modal daquelas: 

 

Pois, olhe, SE o Natael tivesse escolhido o secretariado logo que saiu a 

indicação, a essas horas ele seria o governador eleito de São Paulo. (BCO) 

A: O Natael escolheu o secretariado logo que saiu a indicação? 

B: (Discordância)  

A: (Então) a essas horas ele não é o governador eleito de São Paulo (NEVES, 

2000, p. 833). 

   

As condicionais contrafactuais transmitem, portanto,  

 



27 

 

    

 

uma reflexão sobre o ‘não-fato’, ligadas à criação de especulação, gerando 

uma sentença contrária à realidade. É o momento em que entra em cena a 

expressão da ficção através do ato linguístico (BRITO, 2014, p. 16). 

 

Todas as construções condicionais contrafactuais que compõem o corpus de nossa 

pesquisa estruturam-se de acordo com a fórmula lógica “se p, então q”, ou, ainda, de maneira 

inversa: “então q se p”. Nessas construções, quantificamos as ocorrências das formas do futuro 

do pretérito (simples e composto) e pretérito imperfeito do indicativo (simples e composto) no 

núcleo verbal da oração condicionada “então q”, em que essas formas codificam a situação 

condicionada. Existem formas verbais canonicamente já previstas para ocupar tanto o 

condicionado quanto o condicionante na construção “se p, então q”.  

Neves (2000) nos apresenta um quadro bastante completo em termos de mapeamento 

das formas verbais possíveis na estruturação das condicionais contrafactuais, como se pode 

observar a seguir: 

 

Prótase Apódose 

Pretérito imperfeito do subjuntivo Pretérito imperfeito do indicativo 

Pretérito imperfeito do subjuntivo Pret. mais-que-perfeito do ind. composto 

Pretérito imperfeito do subjuntivo Futuro do pretérito do indicativo 

Pretérito imperfeito do subjuntivo Futuro do pretérito do indicativo composto 

Pretérito mais-que-perfeito do subj. composto Pretérito imperfeito do indicativo 

Pretérito mais-que-perfeito do subj. composto Futuro do pretérito do indicativo 

Pretérito mais-que-perfeito do subj. composto Futuro do pretérito do indicativo composto 

Pretérito perfeito do indicativo Presente do subjuntivo 

Presente do indicativo Pretérito imperfeito do indicativo 

    Quadro 6: Estruturação de contrafactuais. Fonte: adaptado de Neves (2000). 

 

Com base nesse quadro, observamos que o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito 

do indicativo, quer em suas formas simples quer em suas formas compostas, são as formas 

verbais por excelência do condicionado contrafactual. Passemos, então, a um maior 

aprofundamento sobre as formas variantes aqui consideradas, FP e PI. 
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1.3 Formas variantes: FP e PI 

 

Não consideramos a variação entre FP e PI em quaisquer contextos em que essa variação 

é possível. Algumas pesquisas assim o fizeram, localizando as formas terminadas em –ria/-va 

em condições de alternância e analisando-as quantitativamente em funções variadas (cf. 

capítulo 3). Outros estudos analisaram a variação FP/PI nas condicionais “se p, então q”, mas 

agruparam mais de uma indicação modal.  

Nosso caso é mais específico, pois consideramos apenas FP (simples e composto) e PI 

(simples e composto) utilizados no núcleo verbal da oração condicionada “então q” em que tais 

formas denotam uma situação condicionada que não se realizou, isto é, uma situação 

contrafactual. 

Embora as gramáticas normativas ainda considerem o futuro do pretérito como a forma 

canônica para a oração nuclear das condicionais com valor de passado (cf. capítulo 3), Câmara 

Jr. (1967, p. 73) pontua que há registros de que o pretérito imperfeito do indicativo vem sendo 

usado em orações condicionais desde o “latim clássico para os verbos de obrigação, 

possibilidade, oportunidade e conveniência, e no latim tardio para qualquer verbo”, antes 

mesmo da nomenclatura das línguas românicas apontarem o futuro do pretérito como indicador 

do modo condicional.  

Como mencionado anteriormente, em relação às formas simples (como em “Mas meu 

TOC é controlado e se eu pudesse arrumaria” (arrumava)), foi necessária uma acurada análise 

do contexto semântico e discursivo para que a identificação do valor de condicionado 

contrafactual fosse garantido. No tocante às formas compostas, Neves (2000, p. 840) adverte 

que estas por si sós já garantem que “a leitura seja inequivocamente contrafactual” (como em 

“SE a pergunta partisse de Irmã Flora, a resposta teria sido outra (CP)” (tinha sido)). 

A forma tradicional composta do futuro do pretérito é aquela formada com o verbo TER 

no futuro do pretérito simples + verbo principal no particípio. Tal estrutura confere um alto grau 

de certeza de que se trata de uma ação completamente encerrada no passado e condicionada a 

outra estrutura, evidenciando, assim, a contrafactualidade:  

 

(10) Agora que Neymar vai custar caro. Vão dizer: se o minino de ouro tivesse 

teríamos ganho essa. (1WF) 
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Além da forma tradicional, consideramos outras formas verbais compostas, as quais 

agrupamos como FPc e PIc. No quadro a seguir estão listadas todas as formas que encontramos 

na apódose contrafactual em nosso corpus. Na primeira coluna, está a distribuição das formas 

entre as variantes FPs, PIs, FPc e PIc e, na segunda coluna, a composição estrutural de cada 

forma. Na terceira coluna, consta uma ocorrência de cada tipo.  

Salientamos que todas as formas presentes na apódose contrafactual, 

independentemente de sua composição específica, denotam a situação condicionada e, por isso, 

foram consideradas variantes.  

 

Formas presentes na 

apódose contrafactual 

Composição 

específica 

Exemplos 

Futuro do pretérito 

simples 

- 

 

(11) Como disse um amigo, tem muito 

“cidadão de bem” que, se tivesse o poder 

que Hitler tev, faria coisa muito pior. 

Que fase! (1ZM) 

Pretérito imperfeito 

simples 

- (12) vai vendo amor,se tamanho fosse 

vantagem a girafa era o rei da selva... 

kkkkkkkkk (1WF) 

Futuro do pretérito 

composto (tradicional) 

Ter + particípio (13) Agora que Neymar vai custar caro. 

Vão dizer : se o minino de ouro tivesse 

teríamos ganho essa. (1WF) 

Pretérito imperfeito 

composto  

Forma de pretérito 

mais-que-perfeito 

(14) Owow primo .... sabia do bazar, mas 

não sabia que você ia expor, se soubesse 

tinha dado um jeito de ir....[...]. (2WF) 

Pretérito imperfeito 

composto  

Estar + gerúndio (15) MINHA FILHA se eu tivesse crédito 

eu estava divando em Paris o/  (1WF) 

Futuro do pretérito 

composto 

Poder + infinitivo 

(modalidade 

epistêmica) 

(16) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...Podeira 

ser pior, se esse timeco chegasse na final. 

[...]. (1WM) 

Futuro do pretérito 

composto 

Ir + infinitivo (17) Essa galera saiu no domingo pra tomar 

uma... Se marcassem pra dia de semana 

iria ter meia dúzia... (1ZM) 

Futuro do pretérito 

simples 

Complementado por 

oração subordinada 

reduzida de infinitivo 

(18) Se esses quase 19 minutos ela não 

falasse o doutor conseguiria mandar o 

cardápio pra semana TODA! (1WF) 

Futuro do pretérito 

composto 

Em locução passiva (19) Se abandonasse uma delegação 

cubana seria aplaudida pelo COB... 

(2WM) 

Futuro do pretérito 

composto  

Poder + ter + 

particípio (modalidade 

epistêmica) 

(20) [...] A Copa do Mundo é uma 

ferramenta que trouxe uma série de 

investimentos para o nosso país. Poderia 
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ter sido perfeito, se fizessem tudo o que 

prometeram, [...].  (1WM) 

Futuro do pretérito 

composto 

Preferir + infinitivo 

(modalidade volitiva) 

(21) [...] se eu fosse homen e tivesse q da 

o rabo , preferia virar bandido. (1WF) 

Pretérito imperfeito 

composto 

Ir + infinitivo  (22) Se fosse alguém do PT pedalando ia 

roubar o carro. Rsss (2WM) 

Pretérito imperfeito 

composto  

Ir + gerúndio 

(modalidade 

imperfectiva com 

aspecto cursivo) 

(23) Se fosse filho meu ia apanhando até 

a escola pra pedir desculpas, [...]. (1WF) 

Futuro do pretérito 

composto 

Dever + sair + 

gerúndio (modalidade 

deôntica) 

(24) [...] se fosse assim, quando eu jogava 

Doom e via filmes de terror +18 eu deveria 

sair matando por aí, [...]. (1WM) 

Futuro do pretérito 

composto em locução 

verbal passiva 

Haver + ser no 

particípio + verbo no 

particípio 

(25) [...], se acaso os biltres não tivessem 

parte na História, nenhum dos mais 

notórios ditadores haveria sido 

mencionado nos manuais 

historiográficos.  (1ZM) 

Futuro do pretérito 

composto em locução 

verbal passiva 

Ter + ser no particípio 

+verbo no particípio 

(26) Se ela tivesse criticado o governo 

com certeza teria sido convidada para 

participar do globo esporte. [...]. (1WF) 

Futuro do pretérito 

composto com verbo 

auxiliar de aspecto 

cursivo 

Continuar + gerúndio (27) [...] Homem que bate em mulher é 

bandido sim! E esse nojento condenado 

continuaria sendo criminoso se tivesse 

praticado esse ato bárbaro com qualquer 

pessoa de qualquer gênero [...]. (1ZF) 

Futuro do pretérito 

composto 

Precisar + infinitivo 

(modalidade deôntica) 

(28) Se todos que estão aqui fizessem o que 

está escrito no livro da bíblia [...], este 

menino não precisaria sair de onde estava 

para procurar um lugar melhor (1WM) 

    Quadro 7: Formas verbais na apódose contrafactual. Fonte: autoria própria. 

 

No tocante às variantes compostas, é importante notar que, embora a locução verbal 

composta pelo verbo auxiliar ter no PI + um verbo principal no particípio seja uma das formas 

empregadas na indicação do pretérito mais-que-perfeito, observamos que, na construção ‘se p, 

então q’, essa locução não indica pretérito mais-que-perfeito, e sim se equivale em função à 

locução composta pelo verbo auxiliar ter no FP mais um verbo principal no particípio. A função 

de ambas as locuções na construção ‘se p, então q’ é a indicação da situação condicionada. A 

título de paralelismo, chamamos a locução com ter no PI de PI composto e a locução com ter 

no FP de FP composto (seu rótulo tradicional).      
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1.4.  Justificativa 

 

Nossa pesquisa se justifica principalmente por se constituir em uma contribuição para a 

ampliação dos estudos específicos sobre o tema da contrafactualidade em língua portuguesa, 

não somente no âmbito dos estudos sociofuncionalistas, mas de estudos sobre a 

contrafactualidade feitos em quaisquer perspectivas teóricas.    

Decidimos apresentar à comunidade acadêmica uma pesquisa que abarcasse desde a 

análise da estruturação sintática das condicionais contrafactuais até a investigação de 

características semântico-pragmáticas do contexto discursivo de emprego dessas construções, 

bem como de questões sociais envolvidas nesse uso.  

A opção por averiguar a alternância das formas verbais FP (simples e composto) e PI 

(simples e composto) dentro do contexto específico da condição contrafactual se deu a partir 

do momento em que observamos outras pesquisas (COSTA, 1997; SILVA, 1998; DIAS, 2005, 

entre outras) realizadas sobre o comportamento variável de tais formas. Como pontuado 

anteriormente, tivemos a necessidade de dar maior atenção à análise da condição contrafactual 

enquanto microdomínio específico, uma vez que não localizamos pesquisas que fizessem uma 

distinção refinada entre os valores modo-temporais na codificação dos quais as formas de FP e 

PI foram utilizadas como alternantes (cf. capítulo 3). 

Selecionamos apenas as construções cujas formas verbais (simples ou compostas) no 

condicionado fossem passíveis de alternância e cujo valor modal e o contexto discursivo 

justificassem sua inserção no microdomínio da condição contrafactual. Algumas pesquisas 

prévias levaram em conta todas as ocorrências de FP e PI, em suas formas simples e/ou 

compostas, como se tal alternância fosse possível em todos os contextos. Aqui cabe outra 

justificativa de nossa pesquisa: a seleção dos dados foi pautada nos valores modo-temporais das 

construções, assim como na verificação imediata da possibilidade de alternância, pois sabemos 

que há verbos que se apresentam no futuro do pretérito sem permitir alternância com o pretérito 

imperfeito do indicativo e vice e versa. Isso acontece com gostar, querer, adorar, como ilustram 

os exemplos abaixo (exemplos criados, isto é, não extraídos de situações de uso real): 

 

Se eu ganhasse asas, adoraria voar sobre o mar. 

Se você fosse mais alto, gostaria de jogar basquete? 

Queria ser japonês se pudesse. 
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No português brasileiro, soaria estranho se alguém dissesse: 

 

Se eu ganhasse asas, adorava voar sobre o mar. 

Se você fosse mais alto, gostava de jogar basquete? 

Quereria ser japonês se pudesse. 

 

 Em contraste, no português europeu (PE), construções como a seguinte, extraída de 

comentário no Facebook, são aceitas e utilizadas por indivíduos pertencentes às mais variadas 

classes sociais e níveis de escolaridade: 

 

Eu gostava de ir se tivesse em Guimarães 

 

O comentário acima, de autoria de um português, foi feito a respeito de uma postagem 

sobre um show a ser realizado pelos cantores brasileiros Marisa Monte e seu Jorge na cidade 

de Guimarães, em Portugal. Com esse dado, que não integra a nossa amostra por não ter sido 

produzido por um brasileiro, ilustramos a diferença no uso das formas dos verbos adorar e 

gostar que, no português europeu, permitem o uso de PI no lugar de FP. 

Enfim, as formas verbais presentes no condicionado de construções indicadoras de 

contrafactualidade não são passíveis de alternância em todos os casos. Por isso, não seria 

adequado que, em uma amostra na qual ocorressem verbos como os acima mencionados, estes 

fossem contabilizados como alternantes numa abordagem variacionista quantitativa. Destarte, 

todas as construções similares aos exemplos apenas mencionados foram descartadas, como a 

seguir10.  

 

Não existe cadeia o suficiente para todos os bandidos do país. Se tivesse eu queria sim 

com certeza. Chega de bandido neste país sem cultura, sem saúde, sem segurança. 

 

As construções abaixo, também excluídas de nossa análise quantitativa, apresentam 

outra particularidade: o uso do verbo ser em FP como parte integrante de uma expressão 

cristalizada (“seria cômico”) em que a alternância com a respectiva forma em PI (era) não foi 

localizada em nosso corpus: 

                                                 
10 Construções retiradas de comentários postados no Facebook, mas não contabilizadas em nossa análise 

quantitativa. 
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Lamentável! Ridículo! Seria cômico se fosse em outro país, que não o meu. Não 

posso rir disso, sinto vergonha e medo. Muito medo desse pensamento ou melhor, a 

falta dele. 

Seria cômico se não fosse trágico. Lamentável. 

 

Em contraste com boa parte dos estudos que envolvem não apenas a sociolinguística e 

o funcionalismo mas também a interface sociofuncionalista, optamos por analisar não a fala, 

mas a escrita. O ambiente no qual coletamos os dados representa o que há de mais atual11 em 

termos de comunicação interpessoal, abarcando pessoas do mundo inteiro, conectando-as cada 

vez mais e em uma velocidade surpreendente: a internet. O mundo virtual é, portanto, a fonte 

para nossos dados.  

 

1.5 O envelope de variação  

 

Segundo a teoria variacionista, o envelope de variação é a descrição detalhada da 

variável linguística e suas variantes de realização bem como de tudo aquilo que possa 

influenciar a variável linguística a ser examinada, ou seja, todos os fatores que o pesquisador 

julga pertinente avaliar por acreditar que eles sejam determinantes na hora da escolha do 

indivíduo por uma das formas alternantes.  

A condição contrafactual é um microdomínio funcional constituído na interface entre os 

macrodomínios da contrafactualidade e da condicionalidade. Esse microdomínio é tomado aqui 

como variável linguística, que pode ser assim sintetizada: indicação de condição contrafactual 

codificada através da construção condicional ‘se p, então q’.  

Tomamos como variantes quatro formas verbais: FP (futuro do pretérito simples), PI 

(pretérito imperfeito do indicativo simples), FPc (futuro do pretérito composto) e PIc (pretérito 

imperfeito composto). Todas essas formas são empregadas, na construção sob enfoque, como 

verbos nucleares da oração condicionada, referindo-se à situação que teria se realizado caso 

certa condição tivesse sido cumprida (a condição referida na oração condicionante).   

Observemos os exemplos retirados de nosso corpus: 

 

                                                 
11 Até o momento de conclusão do presente trabalho. 
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(29) Nam... Na minha família num tem desses trem não! 

Outro dia minha mãe tava no mercado, qdo uma louca encostou e disse p/ ela não 

comprar carne Friboi pq era do Lulinha... Minha mãe riu da cara dela e só de mal disse: 

Se fosse levaria 10kg. (1ZF) 

(30) Se fosse levava o estoque kkkk (5WF) 

(31) Agora que Neymar vai custar caro. Vão dizer: se o minino de ouro tivesse 

teríamos ganho essa. 

(32) Owow primo .... sabia do bazar, mas não sabia que você ia expor, se soubesse 

tinha dado um jeito de ir.... Quero essa foto da flor do maracujá se não tiver sido 

vendida, separe para mim! Bjão 

 

A ocorrência em (29) apresenta, no condicionado, a forma de FP; a ocorrência em (30), 

PI; a ocorrência em (31), FPc; e, por fim, a ocorrência em (32), PIc.  

As construções (29) e (30) são inequivocamente contrafactuais se considerarmos o 

contexto no qual se inserem: a postagem principal a que os comentários se referem diz respeito 

a um apelo de uma pessoa para que ninguém compre nada da Friboi porque esta pertence ao 

filho do ex-presidente Lula. Partindo do pressuposto de que o condicionante é negado no que 

se refere à factualidade da situação (se a Friboi fosse do filho do Lula = a Friboi não é do filho 

do Lula), espera-se no condicionado o mesmo efeito.  

Já as ocorrências (31) e (32) tem o significado contrafactual garantido pelas formas 

verbais compostas indicadoras de passado já concluído. Enfim, a forma verbal prototípica para 

o condicionado em situações contrafactuais é FP, mas PI pode substitui-la sem que se perca o 

valor do enunciado.  

Tratemos agora das variáveis independentes consideradas nesta pesquisa. Variáveis 

independentes são grupos de fatores que influenciam o uso das formas variantes. Para a presente 

análise, selecionamos para controle os seguintes grupos de fatores: (i) estruturais: ordem das 

orações e tipo de prótase; (iii) semântico-pragmáticos: tipo de contrafactualidade, postura 

subjetiva do escrevente e complexidade do tópico/assunto; (iii) sociais: idade, sexo e 

escolaridade.    
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1.6 Objetivos e hipóteses 

 

Nossos objetivos e hipóteses sobre as influências de ordem estrutural e semântico-

pragmática fundamentam-se no princípio da marcação linguística (cf. Givón, 1995, entre 

outros). Para que esses objetivos e hipóteses possam ser compreendidos, tecemos, a seguir, 

algumas considerações sobre o princípio da marcação. No capítulo 2, que trata do referencial 

teórico, detalhamos conceitos e definições referentes a esse princípio.  

O princípio da marcação linguística é considerado, no âmbito dos estudos funcionalistas, 

um dos mais relevantes para a organização da língua. Ele prevê que as categorias que são 

cognitivamente marcadas (isto é, complexas) tendem a ser codificadas através de formas – ditas 

formas marcadas –, que se caracterizam por maior complexidade estrutural (elaboração, 

extensão), maior complexidade cognitiva (em termos de memória, esforço de atenção e tempo 

de processamento) e menor frequência em relação as suas contrapartes não marcadas. 

Contamos com um total de 346 dados em nossa amostra: FP foi responsável por 255 

(74%) e PI por 91 (26%). Assim, aplicando-se o critério de marcação de distribuição de 

frequência, FP seria a forma menos marcada. Quanto ao critério de complexidade estrutural, 

não há oposição entre as formas simples de FP e PI (faria/fazia, andaria/andava) e nem entre 

as formas compostas (teria feito/tinha feito, teria andado/tinha andado, entre outras).  

No entanto, considerando o contexto de uso de nossas variantes, os comentários no 

Facebook, defendemos que FP é mais marcado do que PI tanto no que toca às formas simples 

quanto às formas compostas, e que esse maior grau de marcação tem implicações para a 

distribuição variável das formas sob enfoque, sendo base de sustentação para nossas hipóteses 

referentes aos grupos de fatores estruturais e semântico-pragmáticos. 

 Givón (1995, p. 27) advoga que o princípio da marcação se aplica “não apenas a 

categorias linguísticas, mas também aos vários tipos de contextos em que elas são encaixadas.” 

Entre os contextos em que se encaixam as categorias linguísticas, Givón (1995) destaca os tipos 

de discurso, propondo uma escala de marcação que parte da conversação cotidiana, menos 

marcada, a textos escritos de gêneros acadêmicos, mais marcados. Consoante o autor, “há um 

contínuo em termos de grau de gramaticalização e de complexidade sintática entre o discurso 

oral informal extremo e o discurso escrito formal extremo” (GIVÓN, 1995, p. 29). 

Givón (1995, 2001) aponta que as formas geralmente se distribuem nos contextos de 

utilização de acordo com o seu grau de marcação: formas menos marcadas são favorecidas em 
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contextos de menor marcação, enquanto formas mais marcadas são favorecidas em contextos 

de maior marcação. Uma “consequência lógica importante da dependência contextual da 

marcação é que explicações substantivas sobre marcação precisam ser específicas ao domínio” 

(GIVÓN, 1995, p. 27). 

A conversação cotidiana, caracterizada por maior informalidade, é o contexto de 

interação menos marcado, o que faz com que as formas menos marcadas aí sejam as formas 

menos marcadas na interação humana em geral, caracterizando-se por serem frequentes e mais 

salientes cognitivamente, isto é, menos complexas quanto ao processamento. Em contraste, as 

formas marcadas na conversação cotidiana são as formas marcadas em geral, sendo mais 

frequentes em situações de interação mais marcadas, cujo ápice é o discurso acadêmico escrito 

formal. Nas palavras de Givón (1995, p. 27), 

Na totalidade da atividade linguística humana, a língua oral do dia a dia é a 

norma esmagadoramente frequente, e o discurso acadêmico é uma contra 

norma infrequente. (GIVÓN, 1995, p. 27) 

 

O gênero textual comentário no Facebook é de modalidade escrita. O indivíduo lança 

mão de vários recursos linguísticos, ora apresentando uma escrita mais acurada, ora mais 

relaxada, por vezes utilizando marcas da oralidade (cf. exemplos a seguir). Ao verificar tal 

heterogeneidade estilística, decidimos considerar o gênero comentário no Facebook como 

portador de ‘estilos múltiplos’, de grande informalidade a alta formalidade (cf. quarto capítulo). 

O grau de formalidade pode ser motivado por fatores como tópico/assunto tratado e postura 

subjetiva do escrevente, fatores esses que controlamos em nossa análise.  

 

(33) Se isso fosse feito adequadamente não teríamos quase 80% de reincidência. 

Devemos lembrar que o preso não ficará lá para sempre. Em que condições queremos 

que ele volte para o nosso meio? O método de educar castigando é extremamente 

recriminado. Muitas vezes as crianças que sofrem castigos em casa “descontam” nos 

colegas da escola ou animais. O adequado é fazer a criança parar para pensar e ajuda-la 

a analisar as suas atitudes. (2ZF) 
 

(34) No caso do preconceito ai colocado, alguém já se pôs na situação contrária: se fosse 

uma bailarina vestida de branco e sapatilha com um trio de jurado pagodeiro negão e 

ela fosse dançar aquele sambinha politicamente correto “nega do cabelo duro”, ai não 

ia ter preconceito certo? todos ia trata-la com respeito e carinho ma-ra-vi-lho-so!!! 

(2ZM) 

 

O comentário no Facebook, por permitir a emergência de estilos múltiplos, inclusive de 

alta formalidade, um gênero textual mais marcado em relação à conversação cotidiana, e, 

portanto, pode favorecer o uso de formas mais marcadas do que aquelas que nela predominam. 
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Todavia, em relação ao discurso acadêmico, o comentário no Facebook é menos marcado, o 

que permite o aparecimento, embora em menor número do que na conversação, de formas 

menos marcadas, caso do PI, típico de situações informais, sobretudo na fala. Nas palavras de 

Câmara Jr. (1967, p. 73), em oposição ao futuro do pretérito, o pretérito imperfeito “sempre foi 

mais atrelado às situações coloquiais e populares.” Azeredo (2008), por sua vez, indica a 

possibilidade de emprego de PI tanto em contextos informais quanto em semiformais. 

Do que temos notícia, nenhum dos estudos prévios sobre a variação entre FP e PI que 

fizeram uso de dados de fala recorreram à conversação cotidiana, o menos marcado dos gêneros, 

o que não nos permite afirmar que PI é menos marcado do que FP nesse contexto, e, portanto, 

menos marcado nas situações de interação em geral. Todavia, alguns desses estudos, como os 

de Silva (1998), Tesch (2011), Dias (2007) e Rebello (2008), revelaram maior uso de PI, o que 

pode ser tomado como evidência de sua menor marcação na fala, especialmente em contextos 

menos formais.  

Silva (1998), valendo-se de dados extraídos de entrevistas sociolinguísticas, verificou 

que, especificamente no que tange a contextos condicionais hipotéticos caracterizados pela 

modalidade irrealis (tipo de contexto em que se enquadra a contrafactualidade), FP foi 

responsável por apenas 20% dos dados. Em contraste, Barbosa (2005), também em um corpus 

de entrevistas orais, encontrou maior número de FP do que de PI, com 55,7% e 44,3%, 

respectivamente.    

Em um plano geral, Tesch (2011) notou emprego equilibrado de FP e PI em entrevistas 

feitas com falantes capixabas, porém, ao amalgamar as formas sintéticas (simples) e 

perifrásticas (compostas) de PI (PI e IA + V) e FP (FP e IRIA + V), as formas de PI passaram 

a predominar, com 58% dos dados.  

Dias (2007), em investigação sobre orações condicionais potenciais na fala dos 

fortalezenses, obteve taxas de uso similares de FP e PI, com 85% e 82% de frequência, 

respectivamente. Entretanto, ao avaliar o nível de formalidade do contexto, verificou haver 

maior taxa de ocorrência de FP em elocuções formais e maior taxa de PI em diálogos entre dois 

informantes, contextos de maior e de menor formalidade, respectivamente, entre os controlados 

pela autora.  

Tomando como fonte de dados entrevistas com suporte na versão eletrônica da Revista 

Caros Amigos, Rebello (2008) relacionou a frequência de PI ao grau de informalidade do 

contexto, medido através da profissão do entrevistado. A conclusão da autora foi que FP recorre 

mais em entrevistas cujos informantes ocupam cargos de maior prestígio, a exemplo de 
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políticos, professores universitários, funcionários de alto escalão governamental, profissões 

essas que tendem a exigir a adoção de estilos mais formais. Em contraparte, PI recorre mais em 

entrevistas feitas com atores, músicos, produtores teatrais, profissões que permitem mais 

facilmente a adoção de estilos informais.  

Para a aplicação do princípio da marcação aos nossos dados, avaliamos, quanto à 

complexidade, contextos de uso estrutural e semântico-pragmáticos em que ocorre a alternância 

entre FP e PI nas condicionais contrafactuais. Controlamos esses contextos na forma de grupos 

de fatores, apontando, em relação a cada um deles, fatores mais e menos complexos.  

No que diz respeito aos fatores sociais, tecemos objetivos e hipóteses com base na 

distinção feita por Labov (2003 [1968]) entre três tipos de variantes: (i) indicadores, que não 

manifestam diferenças estilísticas; (ii) marcadores; que manifestam diferenças estilísticas; (iii) 

estereótipos, que sofrem estigmatização social.   

Advogamos que PI pode ser considerado um marcador, passível de variação estilística. 

No quadro da sociolinguística laboviana, a variação estilística está relacionada à noção de 

formalidade. Quando identificam situações de interação que exigem maior nível de 

formalidade, os falantes (e escreventes) podem vir a 

adotar estilos caracterizados pela presença de traços linguísticos considerados 

mais formais pela comunidade de fala da qual são membros. Assim é que, 

nesses estilos, há, tipicamente, uma maior taxa de uso de formas variantes 

prestigiadas pela comunidade de fala do que a que tende a haver quando os 

mesmos falantes adotam estilos mais informais. Em contraste, quando os 

falantes deixam emergir estilos mais informais, o uso de formas prestigiadas 

pode diminuir, dando espaço à maior recorrência de formas consideradas 

informais ou mesmo estigmatizadas pela comunidade de fala. (TAVARES, 

2014, p. 207) 

 

A existência de implicações estilísticas no uso variável de FP e PI, como 

supramencionado, já havia sido levantada por Câmara Jr. (1967), e, como vimos, é revelada 

também por estudos mais recentes, como os de Silva (1998), Tesch (2011), Dias (2007) e 

Rebello (2008) (cf. maior detalhamento no terceiro capítulo), que observaram maior ocorrência 

de FP em contextos mais formais e de PI em contextos menos formais. 

A seguir, apresentamos o objetivo geral e os objetivos específicos desta tese, seguindo-

se hipóteses referentes a cada um dos objetivos específicos: 
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1.6.1 Objetivo geral 

 

Analisar a alternância das formas verbais futuro do pretérito do indicativo (simples e 

composta) e pretérito imperfeito do indicativo (simples e composta) na codificação da situação 

referida na oração condicionada em comentários no Facebook.  

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

1. Averiguar se o futuro do pretérito do indicativo, forma mais marcada nos comentários 

no Facebook que servem de fonte de dados para esta pesquisa, é utilizado em contextos 

estruturais e semântico-pragmáticos mais complexos/marcados e, como contraparte, se o 

pretérito imperfeito do indicativo, forma menos marcada, é utilizado em contextos estruturais 

e semântico-pragmáticos menos complexos/marcados. 

2. Verificar se o futuro do pretérito do indicativo, prestigiado, e o pretérito imperfeito 

do indicativo, estilisticamente informal, têm seu uso favorecido por grupos sociais distintos. 

 

1.6.3 Hipóteses 

 

1. Os fatores definidos como mais marcados em cada grupo de fatores devem favorecer 

o emprego da forma mais marcada, o futuro do pretérito do indicativo: no caso da ordem 

das orações, a ordem inversa; no caso da estruturação da prótase, a prótase composta; 

no caso da postura subjetiva, a postura negativa; no caso do tópico/assunto, temas 

abstratos/complexos; no caso dos tipos de contrafactualidade, os tipos que são mais 

complexos em termos da identificação da natureza contrafactual caracterizadora das 

situações referidas na construção condicional.  

2. O futuro do pretérito do indicativo, devido a seu caráter mais formal em termos 

estilísticos, terá seu uso condicionado positivamente entre os indivíduos de mais idade 

e maior escolarização, e entre as mulheres, ou seja, entre os grupos sociais que mais 

tendem à utilização de formas prestigiadas (cf. LABOV, 2001). Em contraste, o 

pretérito imperfeito do indicativo, por seu caráter mais informal, receberá destaque entre 

indivíduos de menos idade e menor escolarização, e entre os homens.  
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Neste capítulo inicial, delineamos o objeto de estudo da presente tese e justificamos a 

necessidade de sua investigação. Depois, descrevemos o envelope de variação e elencamos 

objetivos e hipóteses. No próximo capítulo, apresentamos os pressupostos teórico-

metodológicos que embasam esta pesquisa. 
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Capítulo 2 

 

UM OLHAR SOCIOFUNCIONALISTA PARA AS CONTRAFACTUAIS 

 

A vertente teórica adotada nesta tese é o Sociofuncionalismo, que integra pressupostos 

de duas teorias: a Sociolinguística variacionista e o Funcionalismo linguístico norte-americano. 

Este capítulo subdivide-se em três seções principais. As duas primeiras seções sintetizam 

aspectos teórico-metodológicos da Sociolinguística variacionista e do Funcionalismo 

linguístico norte-americano que são fundamentais para a condução desta pesquisa. A última 

seção apresenta características da abordagem de interface sociofuncionalista.  

 

2.1 Sociolinguística variacionista 

 

2.1.1 Caracterização geral 

 

A Sociolinguística variacionista vê a língua enquanto fenômeno social. Seu objeto por 

excelência é o vernáculo, a língua falada em sua maneira natural e espontânea, instrumento pelo 

qual as pessoas se relacionam, se comunicam, “a língua que é usada na vida diária por membros 

da sociedade, o veículo de comunicação com que discutem com suas esposas, trocam piadas 

com seus amigos e ludibriam seus inimigos” (LABOV, 2008 [1972], p. 3) 

Em meados da década de 1960, os estudos da linguagem estavam sob efeito em especial 

das correntes linguísticas mais tradicionais, tais como o estruturalismo saussuriano e o 

gerativismo de Chomsky, que começava a despontar nos Estados Unidos. Mesmo divergentes 

em muitos aspectos, tais teorias reconheciam a língua como homogênea e “como uma realidade 

abstrata, desvinculada de fatores históricos e sociais” (COELHO et al, 2015, p. 15). De acordo 

com os princípios saussurianos, “a linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua 

considerada em si mesma e por si mesma” (COELHO et al, 2015, p. 13), desvinculada de 

fatores externos como os sociais. 

Em meio a esse cenário, Labov se apresenta trazendo consigo a ideia de trabalhar com 

situações contemporâneas e concretas de fala, elevando ao primeiro patamar de importância o 

estudo da língua em seu contexto comunicativo e mostrando o fator social de um outro ângulo, 

ou seja, como fator condicionante de escolhas linguísticas dentro de um repertório específico 

de uma dada comunidade de fala. Labov defende que “a questão sociolinguística fundamental 
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é suscitada pela necessidade de entender por que alguém diz alguma coisa” (LABOV, 2008 

[1972], p. 242) e que a variabilidade que ocorre em uma dada comunidade de fala é sistemática, 

regular e segue padrões (cf. LABOV, 2008[1972]; CHAMBERS, 1995). 

Labov inspirou-se em autores que, mesmo concomitantes a Saussure, se opunham à 

ideia de uma língua estável e homogênea, defendendo, assim, “uma concepção mais social da 

língua”, tais como Meillet (1866-1936), Marr (1865-1934), Bakhtin (1895-1975), dentre outros. 

Meillet, por exemplo, focou no “caráter social e evolutivo da língua”, afirmando que “[...] por 

ser a língua um fato social resulta que a linguística é uma ciência social, e o único elemento 

variável ao qual se pode recorrer para dar conta da variação linguística é a mudança social” 

(MEILLET, 1921 apud CALVET, 2002, p. 16). 

Coelho et al. (2015) afirmam que Labov retomou em seus estudos muitas das ideias de 

Meillet, tal como a “busca [por] explicar a estrutura linguística por meio de fatores históricos e 

sociais”. Assim, partindo de tal pressuposto, os estudos iniciais de Labov sobre a influência 

negra no falar de Nova Iorque e o estudo da situação social da Ilha de Martha’s Vineyard 

fizeram com que o autor 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. 

Desses estudos iniciais, nasceu, pois, a Sociolinguística variacionista, que considera a 

variação como inerente ao funcionamento da língua e como pré-requisito para a mudança 

linguística, atrelando a língua enquanto estrutura aos seus aspectos sociais. Podemos afirmar, 

portanto, que a sociolinguística tem por finalidade tratar a língua em sua heterogeneidade. 

Nesse contexto, “o termo gramática costuma ser usado num sentido geral, para indicar o sistema 

linguístico como um todo, incluindo a fonologia, o léxico e sua organização semântica” (cf. 

LABOV, 1982 apud TAVARES, 2003, p. 76). 

As investigações sociolinguísticas baseiam-se em conceitos básicos advindos da 

estatística, tais como o de variável (dependente e independentes); da etnografia, como a análise 

de comunidades de fala; da linguística, como a análise do vernáculo, dentre outros. Fazemos a 

seguir uma sintética explanação sobre alguns desses conceitos. 

Um conceito central na abordagem sociolinguística variacionista é o de variável 

linguística, que diz respeito à existência de formas variantes, isto é, de “duas ou mais formas 

diferentes de se dizer a mesma coisa”. Uma vez identificadas as formas variantes, podemos 
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falar que a variável dependente já foi, por sua vez, identificada. Passada tal etapa, o 

sociolinguista vai em direção à identificação de variáveis independentes. Grosso modo, as 

variáveis independentes serão todos os fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam 

o uso das formas alternantes em análise. Os grupos de fatores a serem analisados podem ser 

inúmeros, o que leva o analista a selecionar aqueles mais salientes. Destarte, as pesquisas 

variacionistas assumem 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. 

Tarallo (1985) elaborou uma lista contendo etapas que pesquisadores podem percorrer 

com o intuito de alcançar a sistematização de formas linguísticas em uso alternado: 

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). 

 

Há vertentes dentro da Sociolinguística. Mesmo sendo considerada uma disciplina com 

princípios teóricos e metodológicos bem fundamentados, é inegável como o avanço das 

pesquisas ramificou a Sociolinguística, desde as ideias iniciais de Meillet até as análises 

contemporâneas fundamentadas nos estudos de Labov. Hoje, a Sociolinguística abarca muitas 

áreas de investigação, tais como bilinguismo; contato linguístico; línguas minoritárias; política 

e planejamento linguístico; variação e mudança linguística, considerada como uma vertente da 

Sociolinguística, dentre outras (cf. Coelho et al., 2010). Porém, todas as vertentes comungam 

do pressuposto básico de que a língua e os fatores sociais que condicionam seu uso são 

indissociáveis. 

 

2.1.2 Princípios de variação e mudança linguística 

 

No caso dos estudos que lançam o olhar para a variação e a mudança linguística, o 

objetivo maior das análises  

é a descoberta dos padrões da distribuição de modos alternativos de dizer a 

mesma coisa, mapeando as restrições sociais e linguísticas sobre a variação 

para que se possa estabelecer princípios universais de variação e mudança 

(TAVARES, 2003, p. 78). 
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Tagliamonte (2015) ressalta que  

  

O estudo quantitativo da variação e da mudança linguística é um 

empreendimento em evolução há quase 50 anos (...). A investigação nessa área 

acumulou extensas evidências provenientes de uma vasta gama de 

comunidades e incontáveis traços linguísticos. As evidências que vêm sendo 

acumuladas fundamentam princípios gerais de mudança linguística (Labov 

1994, 2001, 2010) e estudos em curso atestam a sua ampla aplicabilidade (por 

exemplo, Labov 2007, Tagliamonte e D'Arcy 2009). (TAGLIAMONTE 2015, 

p. 1)  

 

Os princípios gerais de mudança linguística propostos por Labov (2001) destacam o 

papel dos fatores sociais sexo e classe social: 

Princípio 1:  

“A mudança linguística que se origina em um grupo social central, localizado 

no interior da hierarquia socioeconômica.” (LABOV, 2001, p. 188)  

Princípio 2:  

“Para as variáveis sociolinguísticas estáveis, as mulheres apresentam uma taxa 

menor de variantes estigmatizadas e uma taxa maior de variantes de prestígio 

do que os homens.” (LABOV, 2001, p. 266)  

Princípio 3:  

“Na mudança linguística from above, as mulheres adotam formas de prestígio 

em uma taxa mais alta do que os homens.” (LABOV, 2001, p. 274)  

Princípio 4:   

“Na mudança linguística from below, as mulheres usam frequências maiores 

de formas inovadoras do que os homenas.” (LABOV, 2001, p. 292)  

 

A Sociolinguística variacionista perscruta indícios de mudança linguística em pesquisas 

fundamentadas em dados de tempo real, isto é, através da comparação de diferentes períodos 

de tempo, e em pesquisas fundamentadas em dados de tempo aparente, isto é, através do 

contraste de grupos de indivíduos com diferentes idades que convivem em uma mesma 

comunidade de fala em uma mesma época (cf. Labov, 1994). Se uma mudança estiver em 

andamento, ela pode ser revelada pela distribuição das variantes entre os diferentes grupos 

etários: os indivíduos mais jovens farão um maior emprego da forma inovadora, ao passo que 

os indivíduos mais velhos farão um menor emprego dessa forma.  

Além de restrições sociais e linguísticas, a Sociolinguística trabalha com restrições 

estilísticas. Sobre isso, Tavares (2003, p. 76) nos explica: 

 

Assumindo que o contexto social exerce influência sobre o uso da língua, 

estudos variacionistas frequentemente controlam estilos de fala como variável 

independente, relacionando-os à noção de formalidade e ordenando-os ao 

longo de uma dimensão singular, medida de acordo com o maior ou menor 

grau de atenção dado à fala. 
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Labov (2008) iguala os conceitos de vernáculo e estilo apresentando o vernáculo como 

“estilo em que se presta o mínimo de atenção ao monitoramento da fala” (LABOV, 2008 

[1972], p. 244). Não analisamos aqui a fala, portanto, não trabalhamos com a definição de 

vernáculo, mas sim com o conceito de que a escrita, assim como a fala, apresenta diferentes 

estilos, dos mais formais aos menos formais, cuja emergência é dependente de vários fatores, 

alguns dos quais expostos a seguir. 

Dentro de uma perspectiva variacionista, “o estilo é visto como uma restrição que pode 

favorecer ou não a escolha de uma dentre as diferentes variantes que constituem uma variável” 

(HORA; WETZELS, 2011, p. 148).  

Labov (2003, p. 234) nos mostra que “um dos princípios da investigação 

sociolinguística é de que simplesmente não existem falantes de estilo único, [...] cada orador 

irá mostrar alguma variação nas regras fonológicas e sintáticas de acordo com o contexto 

imediato em que ele está falando”. Expandindo tal ideia, pontuamos que, da mesma forma que 

“não existe falante de estilo único”, não existe escritor de estilo único.  

Ainda em relação ao que condiciona as escolhas estilísticas dos falantes, Labov pontua 

que  

podemos demonstrar que tais mudanças estilísticas são determinadas  (a) pelas 

relações do falante, destinatário e audiência, e particularmente as relações de 

poder ou solidariedade entre elas; (b) pelo contexto social mais vasto ou 

"domínio": pela escola, emprego, lar, vizinhança, igreja: (c) pelo tópico.12 

(LABOV, 2003, p. 234) 

 

No que diz respeito à distribuição estilística das formas variantes, a Sociolinguística 

variacionista distingue três tipos: indicadores, marcadores e estereótipos. Os indicadores, 

embora possam variar quanto à classe social, não o fazem no que diz respeito ao estilo. Segundo 

Tagliamonte (2012, p. 28), “indicadores são usados mais ou menos da mesma maneira em 

contextos formais e casuais.”  

Os marcadores apresentam variação tanto de classe social quanto de estilo. Variantes 

desse tipo podem ser identificadas através de testes de avaliação. Coelho et al. (2015, p. 66) 

pontuam que “resultados de alguns testes têm mostrado que, apesar de os falantes rejeitarem 

certas variantes, isso não significa que não fazem uso delas: o julgamento social, assim como o 

uso, nem sempre é consciente.” 

                                                 
12 Tradução nossa. 
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Por fim, os estereótipos são formas marcadas negativamente por estigmas sociais, o que 

pode implicar na refutação de tais formas por grupos de maior prestígio social, por exemplo, 

ou seja, alguns estereótipos “podem ser estigmatizados socialmente, o que pode conduzir à 

mudança linguística rápida e à extinção da forma estigmatizada” (COELHO et al, 2015, p. 66). 

Contrastando com os estereótipos, há as formas linguísticas de prestígio, ou seja, longe de ser 

considerada 'feia' ou 'errada', o uso de uma determinada forma em situação de alternância pode 

indicar prestígio social, uma vez que ela é a escolha de informantes de maior nível de 

escolaridade, classe social, região economicamente mais rica etc. 

 

2.2 Funcionalismo linguístico norte-americano 

 

2.2.1 Caracterização geral 

 

No tocante ao ‘funcional’ dentro do Sociofuncionalismo, pontuamos que este diz 

respeito ao Funcionalismo linguístico de vertente norte-americana tipológica, baseado 

prioritariamente em Givón. A Linguística Funcional traz à tona aspectos convergentes aos 

pressupostos variacionistas, o que propiciou o uso de ambas em uma interface denominada 

sociofuncionalista. Dentre tais aspectos, podemos destacar a análise da língua a partir de uma 

perspectiva do contexto linguístico e extralinguístico com dados reais (de fala e/ou escrita) em 

situação concreta de comunicação e não aqueles ad hoc. 

Julgamos de essencial importância traçar algumas linhas acerca de alguns dos conceitos-

chave para a interface sociofuncionalista aplicados em nossa pesquisa e que foram extraídos da 

perspectiva funcionalista de Givón. 

Um dos pontos centrais de nossa tese é a abordagem da contrafactualidade dentro dos 

princípios de domínio funcional, conceito este prioritariamente ancorado na proposta de 

gramática de Givón (1995, 2001, 2002, dentre outros). Sobre a abordagem givoniana da 

gramática, sublinhamos a seguir alguns pontos de maior relevância para nossa pesquisa. 

A linguagem se adaptou e continua, incessantemente, se adaptando à vida dos seres 

humanos que fazem uso dela como principal ferramenta de comunicação. Givón (2002, p. 7) 

no diz, abarcando os contextos sociais, afetivos, estéticos, dentre outros, que “as duas funções 

adaptativas primárias da linguagem humana são a representação e a comunicação de 

informações”. Para um maior entendimento do que seja a “visão funcional-adaptativa geral da 
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comunicação humana”, Givón (2002, 2009) a subdivide em duas partes, ou melhor, em dois 

subsistemas de representação: o cognitivo e os códigos comunicativos.  

No tocante ao primeiro, Givón (2002b, p. 8) define tal subsistema como aquele que 

envolve três partes, ou “níveis concentricamente ligados: o léxico conceitual; a informação 

proposicional; e o discurso multiproposicional”. Em relação ao subsistema de código 

comunicativo, o autor parte do pressuposto de que este apresenta dois instrumentos de 

codificação distintos: código periférico sensório-motor e código gramatical. 

Dentro do subsistema de representação cognitiva, encontramos a definição de léxico 

conceitual, este considerado por Givón (2002b) como um repositório de conceitos 

relativamente estáveis no tempo, relativamente partilhados socialmente, relativamente bem 

codificados, que, tomados em conjunto, constituem um mapa cognitivo do nosso universo 

experiencial: 

- o universo físico externo 

- o universo sociocultural 

- o universo mental interno (GIVÓN, 2002b, p. 8). 

 

Outra parte do subsistema em questão é aquela que lida com nossa capacidade de 

armazenamento de informações proposicionalmente estruturadas como “memória episódico-

declarativa”. Por fim, o último nível ligado ao subsistema de representação cognitiva da 

comunicação humana é o discurso multiproposicional e, sobre este, Givón (2002b) pontua que  

Orações de evento ou estado individuais podem ser combinados em um 

discurso coerente. O discurso humano é predominantemente 

multiproposicional. Ou seja, a sua coerência transcende os limites das orações 

componentes. O discurso multiproposicional é também processado e 

armazenado na memória declarativa episódica (GIVÓN, 2002b, p. 9) 

 

As construções contrafactuais também se encaixam no sistema de representação 

cognitiva, principalmente no tocante ao compartilhamento cultural, uma vez que as estruturas 

que representam e apresentam a contrafactualidade são relativamente convencionalizadas e 

possuem “mais ou menos o mesmo significado para todos os membros da mesma comunidade 

cultural e linguística” (GIVÓN, 2009, p.5). 

Ainda tratando a comunicação como um sistema, Givón (2002, 2009) nos apresenta o 

segundo subsistema de representação da comunicação humana: os códigos de comunicação 

simbólica (códigos sensório-motor periférico) e o código gramatical. Para nossa pesquisa, é de 

essencial importância o entendimento dos elementos que compõem o código gramatical, pois a 
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contrafactualidade, vista como domínio funcional, não se relaciona apenas ao campo 

discursivo, mas também ao morfossintático.  

Tratando o código gramatical como um subsistema muito mais complexo e abstrato do 

que o lexical, Givón (2002, p. 9) nos diz que “o sinal gramatical primário envolve quatro 

principais dispositivos”: 

“Morfologia 

Entonação:  

 - contornos melódicos em nível de oração 

 - acento ou tom em nível de palavra 

Rítmica:  

  - ritmo ou duração 

  - pausas 

Ordem sequencial de palavras ou morfemas.” (GIVÓN, 2002, p. 9) 

 

O autor pontua que, mesmo que alguns elementos de codificação se mostrem mais 

concretos que outros, eles irão atuar em concordância com outros de níveis mais abstratos. 

Olhando para os dispositivos acima mencionados, Givón (2002, p. 10) nos apresenta, então, o 

que poderiam ser considerados níveis mais abstratos:  

● Organização da hierarquia de constituintes 

● Rótulos de categoria (nome, verbo, adjetivo, sintagma nominal, sintagma verbal, 

sujeito, objeto); 

● Relações de escopo e relevância (operador-operando, nome-modificador, sujeito-

predicado); 

● Relações de regência e controle (concordância, controle de correferência, modalidade, 

finitude) 

 

Givón (2002) aponta que a maior parte do “maquinário da gramática” envolve a 

codificação da pragmática discursiva, definida pelo autor como coerência discursiva 

interacional. A gramática codifica diversos domínios funcionais ligados à pragmática 

discursiva, sendo os principais os seguintes: 

● “papéis gramaticais (sujeito, objeto direto) 

● definitude e referência 

● anáfora, pronomes e concordância 

● tempo, aspecto, modalidade e negação 

● transitividade pragmática (voz) 

● topicalização 

● foco e contraste 

● relativização (backgrounding) 

● atos de fala 



49 

 

    

 

● encadeamento oracional e mudança de referência 

● subordinação adverbial (backgrounding).” (GIVÓN, 2002, p. 22) 

 

É importante ressaltar que, além do nível pragmático-discursivo, uma parte da gramática 

codifica o domínio representacional cognitivo semântico-proposicional, que codifica 

especialmente: “i) os papéis semânticos do participante (agente, paciente, recipiente, 

localização etc.); ii) a transitividade semântica (estado, evento, ação); e, iii) a união oracional e 

a complementação.” (GIVÓN, 2002b, p. 129). 

Uma das grandes contribuições de Givón (2001) para a análise do domínio funcional da 

condição contrafactual encontra-se em seu estudo sobre as orações adverbiais condicionais. Ele 

divide as condicionais em dois tipos principais: 

● Condicional irrealis 

● Condição contrafactual (hipotética)  

 

Clarifiquemos, então, as diferenças existentes entre tais tipos. Tratando especificamente 

do ‘espaço modal epistêmico’ ao qual pertencem as condicionais irrealis, Givón (2001, p. 332), 

resumidamente, afirma que ele pode ser subdividido numa escala de três pontos, conforme 

quadro abaixo: 

 

Escala modal mais comum de construções adverbiais irrealis 

Certeza epistêmica Forma gramatical 

Alta certeza Futuro/marcação modal 

Baixa certeza Subjuntivo/marcação modal 

Muita baixa certeza Marcação contrafactual 
Quadro 8: escala de irrealis. Fonte: Givon (2001)13 

 

Segundo Givón (2001, p. 332), as condicionais de alta e de baixa certeza (isto é, factuais 

e potenciais, nos termos de Neves (2000) são possuidoras de uma “futuridade implícita, com a 

própria oração principal marcada por qualquer futuro, modal ou alguns outros operadores 

irrealis”. Por sua vez, a condicional contrafactual é designada como portadora do mais baixo 

grau da escala irrealis. Ela é aquela em que o “valor de verdade é firme e negativo”, 

diferentemente das “condicionais irreais, cujo valor de verdade está pendente” (GIVÓN, 2001, 

p. 332).  

                                                 
13 Tradução nossa. 
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A condição contrafactual codifica a modalidade epistêmica negativa do não fato, 

envolvendo proposições que deveriam ou poderiam “ter sido verdadeiras se outras proposições 

também fossem verdadeiras” (GIVÓN, 2001, p. 332). Todavia, como estas últimas não são 

verdadeiras, aquelas também são falsas. Aqui temos um exemplo fornecido pelo autor: If she 

had known, she would have done it (Se ela tivesse sabido, ela teria feito isso). Além do ambiente 

sintático prototípico da oração subordinada adverbial condicional, Givón (2001) menciona 

outros ambientes, como o de orações com modais como might, could, e may have.  

 

2.2.2 Princípios funcionalistas 

 

Outras duas contribuições para este estudo advindas do Funcionalismo são os princípios 

de iconicidade e, especialmente, o princípio da marcação linguística, princípios esses 

amplamente citados e explorados também em pesquisas de cunho sociofuncionalista. 

Desde a antiguidade clássica, pensadores vêm discutindo sobre a natureza arbitrária ou 

motivada da significação. Foi com os estudos linguísticos da corrente estruturalista que tal 

questão foi abordada. de maneira mais sistemática e científica. Para Saussure (1999[1916]), 

entre a palavra e seu significado instaura-se uma relação arbitrária, fruto de convenção social, 

pois não há no contexto pragmático-discursivo nada que motive o conceito de um determinado 

signo. Na corrente funcionalista, o princípio da iconicidade veio à tona como uma reação à 

proposta saussuriana. 

Dentro da visão norte-americana do funcionalismo linguístico, Givón (2002) defende 

que 

Dois ciclos distintos de simbolização - ou desenvolvimento do código - devem 

ter ocorrido na evolução da linguagem humana. O primeiro envolveu o 

surgimento de um léxico bem codificado e seu instrumento de codificação, a 

fonologia. O segundo envolveu a ascensão da gramática e seu instrumento de 

codificação, a estrutura morfossintática. Em cada ciclo, uma fase inicial de um 

código mais natural (icônico, não arbitrário) deve ter sido seguida por uma 

mudança em direção a um código simbólico mais arbitrário. Em cada um, 

tanto a iconicidade precoce quanto a posterior mudança para o simbolismo 

tinham motivações adaptativas incontestáveis (GIVÓN, 2002, p. 4). 

 

Mesmo reconhecendo o papel de destaque que a iconicidade exerce nas análises 

funcionalistas, Givón não aderiu ao movimento funcionalista inicial que acreditava na 

representação 100% icônica entre palavra e conceito, mas postulou princípios de iconicidade 

que “governam as correlações naturais entre forma e função” (GIVÓN, 1984, p. 30). 
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Para os fins deste trabalho, interessa-nos um maior entendimento sobre o que motiva 

iconicamente a estruturação de sentenças, o que para os funcionalistas é melhor explicado 

através da análise do mecanismo sintático intrinsecamente ligado à ordem na qual os 

acontecimentos/pensamentos são codificados. 

Baseando-se especificamente no conceito de ‘iconicidade de ordenação’, Neves (2000) 

considera que a ordenação das orações componentes da estrutura condicional é explicada via 

iconicidade devido ao fato de seguirem a ordem natural dos eventos tal qual processados pela 

mente humana, uma vez que o esperado é que conheçamos primeiramente a condição para, em 

seguida, conhecermos e entendermos a consequência. Desse modo, explica-se o fato de a oração 

subordinada condicional ser deslocada à frente, colocando a situação condicionante em posição 

anterior à situação condicionada (cf. quadro 2). 

Neves (2000, p. 836) nos fala ainda 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. 

 

Dentro dos pressupostos funcionalistas, a marcação faz parte do grupo de “princípios de 

natureza cognitiva e comunicativa” que serve de base para explicação da “organização da 

gramática e a codificação linguística das estratégias gramaticais” (FURTADO DA CUNHA; 

TAVARES, 2016, p. 19). 

O princípio da marcação linguística é uma das motivações cognitivo-comunicativas 

mais importantes para a organização da língua (cf. ANDERSEN, 2001; GIVÓN, 1995; 

HAWKINS, 2004; ELSIK; MATRAS, 2006, entre outros). Autores vinculados à Escola de 

Praga propuseram o princípio da marcação para dar conta de casos de oposição binária em que 

duas formas relacionadas em termos de função caracterizam-se por uma delas ter presente uma 

propriedade, ao passo que a outra não a tem. Um exemplo clássico é o do plural. No português, 

por exemplo, a forma singular (como rosa) não recebe marca de plural, já a forma plural (como 

rosas) recebe essa marca (a desinência –s), sendo, pois, composta por mais material linguístico, 

isto é, por ter mais “marca linguística”. Esse tipo de forma geralmente tem uso menos frequente 

que a forma não marcada correspondente. Portanto, existe uma  

correlação entre a complexidade estrutural, isto é, o tamanho dos itens 

linguísticos, e sua frequência de ocorrência no discurso. Ambas as variáveis 

têm sido geralmente reconhecidas como componentes essenciais do fenômeno 

de marcação: o membro estruturalmente menos complexo de uma oposição 

linguística tende a ser o mais frequente no discurso (PUSTET, 2009, p. 2). 
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Givón (1995, 2001) adiciona outro componente ao fenômeno da marcação: a 

complexidade cognitiva. Givón (1995, 2001) associa iconicamente o processamento cognitivo 

da língua a sua codificação material no discurso, argumentando que processamentos cognitivos 

complexos, considerados pelo autor como marcados, refletem-se em codificação linguística via 

formas marcadas.   

Os critérios para a averiguação da marcação propostos por Givón (1995) são os 

seguintes:  

a. Complexidade estrutural: A estrutura marcada tende a ser mais complexa 

(ou maior) que a estrutura não marcada correspondente; 

b. Distribuição de frequência: A categoria marcada (figura) tende a ser menos 

frequente e, assim, cognitivamente mais saliente, do que a estrutura não 

marcada correspondente; 

c. Complexidade cognitiva: A categoria marcada tende a ser  cognitivamente 

mais complexa – em termos de esforço mental, demandas de atenção ou tempo 

de processamento – do que a não marcada. (GIVÓN, 1995, p. 28) 

 

Givón (1995) opõe, em termos de marcação linguística, categorias como tipos de oração 

(principal versus subordinada, afirmativa versus negativa, ativa versus passiva etc.), 

modalidade verbal (realis versus irrealis, perfectivo versus imperfectivo), animacidade 

(animado versus inanimado), agentividade (agente versus paciente), posse (possuidor versus 

possuído), entre outras.  

Segundo Tavares (2011),  

Os dois primeiros critérios de marcação referem-se a propriedades concretas, 

observáveis no discurso, e, por isso, mais facilmente mensuráveis. Embora 

maior complexidade estrutural (critério 1) e baixa frequência (critério 2) 

possam ser tomadas como indícios de que uma certa forma é mais complexa 

em termos de processamento cognitivo do que outra de mesma função, apenas 

testes de natureza cognitiva podem mensurar mais diretamente indícios 

referentes ao critério 3 (por exemplo, testes que avaliem velocidade de 

processamento de itens linguísticos). 

 

Segundo Givón (1995, 2001), o grau de marcação das formas linguísticas influencia sua 

utilização: as formas mais marcadas são mais frequentes em contextos cognitivo-comunicativos 

mais complexos, ao passo que as formas menos marcadas são mais frequentes em contextos 

cognitivo-comunicativos menos complexos. Andersen (2001) considera essa tendência de 

distribuição de itens linguísticos um princípio universal, por ele denominado “princípio da 

concordância de marcação”, assim especificado: itens marcados tendem a ocorrer em contextos 

marcados, ao passo que itens não marcados tendem a ocorrer em contextos não marcados.  
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2.3 A interface sociofuncionalista 

 

Nossa tese se ancora em propostas de análise postuladas pelo Sociofuncionalismo, que, 

por sua vez, se fundamenta principalmente no Funcionalismo de vertente norte-americana e na 

sociolinguística variacionista. Tavares e Görski (2013, 2015), 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.  

 

Tavares e Görski (2013, p. 10) pontuam que “nada impede que a atuação de motivações 

estruturais receba explicação funcional” e que vários pressupostos das teorias sociolinguística 

e funcionalista “são compatíveis entre si”. As autoras destacam as seguintes compatibilidades: 

 
(a) Prioridade atribuída à língua em uso, cuja natureza heterogênea abriga a 

variação e a mudança. (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; 

GIVÓN, 1995; entre outros)14 

 (b) A língua não é estática. Ao contrário, está continuamente se movendo, 

mudando e interagindo. (cf. GUY, 1995; GIVÓN, 1995, 2001; HOPPER, 

1987) 

(c) O fenômeno da mudança linguística recebe um lugar de destaque, e é 

entendido como um processo contínuo e gradual. (cf. WEINREICH; LABOV; 

HERZOG, 2006 [1968]; GIVÓN, 1995, 2001; HOPPER; TRAUGOTT, 1993) 

(d) Dados sincrônicos e diacrônicos são tomados complementarmente com o 

intuito de obtenção de prognósticos de mudança mais refinados e confiáveis. 

As diferentes fatias sincrônicas são entendidas como imbricadas, pois a 

mudança linguística está sempre progredindo ao longo do tempo. (cf. 

LABOV, 1994; HEINE; CLAUDI; HUNNEMEYER, 1991)  

                                                 
14 Tavares e Görski (2013) mencionaram apenas alguns dos autores variacionistas e funcionalistas que abordaram 

os pressupostos compatíveis listados acima, alertando que há outros que abordaram os mesmos pressupostos.  
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(e) Crença no princípio do uniformitarismo, segundo o qual as forças 

linguísticas e sociais que agem hoje sobre a variação e a mudança são em 

princípio as mesmas que atuaram em épocas passadas. A melhor fonte para a 

análise linguística são os dados atuais, uma vez que permitem a observação 

direta e mais completa de um maior número de ocorrências sobre as quais se 

pode tecer hipóteses acerca de fatias de tempo passadas. (cf. LABOV, 2008 

[1972a]; HOPPER; TRAUGOTT, 1993)  

(f) Análise de aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e 

lexicais/semânticos. (cf. LABOV, 1982; BYBEE; HOPPER, 2001) 

(g) A frequência das ocorrências é destacada. Na perspectiva funcionalista, 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 (BYBEE, 2010). Na perspectiva 

laboviana, o aumento de frequência é compreendido como índice de difusão 

sociolinguística. Além disso, as variantes devem ter certa recorrência para que 

possam ser comparadas por meio de instrumental estatístico.  

(h) Há relação entre os fenômenos linguísticos e a sociedade que usa a língua. 

A mudança se espalha de forma gradual ao longo do espectro social, 

considerando-se fatores como região, geração, classe social, por exemplo. É 

comum haver diferença entre falantes mais velhos e mais jovens, no caso de 

mudança em progresso. (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; 

LABOV, 2008 [1972a]; 1972b; LICHTENBERK, 1991; 

ANDROUSTOPOULOS, 1999)  

 (i) Fatores de natureza interacional têm papel importante na variação e na 

mudança linguística. Labov (2008 [1972a]) entende a variação estilística 

como adaptação da linguagem do falante ao contexto imediato do ato de fala. 

Segundo Labov (2003 [1969]), as alternâncias de estilo são determinadas (i) 

pelas relações do falante com o ouvinte ou a audiência, e particularmente pelas 

relações de poder e solidariedade entre eles; (ii) pelo contexto social mais 

amplo, os domínios da escola, emprego, casa, vizinhança, igreja; (iii) pelo 

tópico. Traugott (2001, 2002) não só defende que a mudança é motivada por 

práticas discursivas e sociais, como acredita que estudos funcionalistas de 

gramaticalização orientados para o falante podem contribuir para o estudo 

sociolinguístico da variação intrafalante.  

 

Diversos autores, entre eles Naro (1998), defendem a importância da “natureza 

plenamente funcional presente em fenômenos de variação”. Nesta tese, com base em tal 

premissa, entendemos que se faz necessária a abordagem de aspectos sociais (referente à 

distribuição social das variantes), estruturais (referentes à estruturação das orações 

componentes da condicional contrafactual “se p, então q”) e semântico-pragmáticos (referentes 

à manifestação do valor contrafactual no contexto de uso).  
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Capítulo 3 

 

O ESTADO DA ARTE 

 

Neste capítulo, sintetizamos trabalhos realizados no Brasil cujos temas dizem respeito 

ao nosso objeto de estudo. São teses, dissertações, artigos científicos e gramáticas que trazem 

importantes contribuições ao entendimento do uso das formas alternantes futuro do pretérito e 

pretérito imperfeito. 

 

3. 1 Contrafactualidade em diferentes perspectivas 

 

No que concerne à identificação do valor contrafactual das construções condicionais e 

ao uso variável das formas futuro do pretérito e pretérito imperfeito do indicativo, muito tem 

sido feito e proposto. Porém, observamos que estudos sobre a variação de tais formas em 

contextos estritamente contrafactuais ainda são escassos. 

Expomos a seguir algumas pesquisas acerca das formas variantes FP e PI; das estruturas 

iniciadas com ‘se’; assim como da alternância de formas verbais em construções contrafactuais. 

 

3.2 Na perspectiva das gramáticas 

 

De acordo com as gramáticas normativas, as orações subordinadas adverbiais 

condicionais encontram-se subdivididas em três tipos: reais, irreais e eventuais. Tais subtipos 

são relacionados às orações de acordo com o grau de realidade, irrealidade e hipoteticidade (cf. 

CUNHA; CINTRA, 1985; BECHARA, 2004; AZEREDO, 2008; dentre outros).  

A par de uma abordagem normativa, Cunha e Cintra (1985) não tratam do valor modal 

das condicionais, o que esclarece pouco sobre a estruturação morfossintática das contrafactuais. 

Com foco nas conjunções, os autores enumeram uma lista das que são introdutoras de uma 

“hipótese ou condição para que seja realizado ou não o fato principal”: “Se aquele entrasse, 

também os outros poderiam tentar...” (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 572; grifo dos autores). Em 

suma, para esses gramáticos, uma oração será condicional “se a conjunção é subordinativa 

condicional”.  

Bechara (2004), por sua vez, adota uma perspectiva normativa e descritiva da língua. 

No tocante às condicionais, o autor menciona seu aspecto temporal quando afirma que estas 
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“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: 

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. 

 

Bechara (2004, p. 278) contemplou a possibilidade de alternância entre futuro do 

pretérito e pretérito imperfeito na apódose condicional, nos afirmando 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’”; 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). O autor 

ainda, ecoando Coseriu, nos 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). 

 

No que intenta ao futuro do pretérito, Bechara (2004, p. 278) é enfático ao propor uma 

classificação bem delimitada para que o leitor se livre de possíveis dúvidas. Partindo do uso da 

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”. Com base nesse 

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

futuro, dependendo de certa condição”  

Partindo de uma concepção descritiva de gramática, Azeredo (2008, p. 323) apresenta 

as condicionais como mantenedoras de uma relação de causalidade. O autor esclarece tal 

associação pontuando que  

 
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 
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causais (porque, como visto que, dado que) e normalmente com verbos no 

modo indicativo; a atitude de incerteza, 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 

(AZEREDO, 2008, p. 323; grifo nosso). 

 

A alternância entre FP e PI é brevemente apresentada por Azeredo (2008).  O critério 

para o uso alternado das formas PI e FP, segundo o gramático, 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: 

 

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) 

 

3.3 Na perspectiva dos estudos sociolinguísticos 

 

Apresentamos a seguir estudos acerca da alternância entre FP e PI na estrutura 

condicional “se p, então q”, bem como acerca da alternância dessas formas na indicação de 

outras funções gramaticais.  

De nosso conhecimento, até o momento o que existe no cenário sociolinguístico são 

pesquisas que contemplam o uso alternado das formas verbais futuro do pretérito e pretérito 

imperfeito do indicativo em diferentes construções tomadas em conjunto ou em construções 

condicionais eventuais, ou, ainda, trabalhos que não elegem um valor condicional específico, 

em contraste com esta tese, que toma como objeto de estudo um fenômeno variável mais estrito, 

a contrafactualidade expressa através da construção “se p, então q”, 

  

3.3.1 Variação entre FP e PI: o pontapé inicial 

 

Em estudo pioneiro no tocante ao uso alternado entre FP e PI sob uma ótica variacionista 

laboviana, associado a hipóteses funcionalistas, Costa (1997) defendeu a dissertação intitulada 

A variação entre formas de futuro do pretérito e de pretérito imperfeito no português informal 

no Rio de Janeiro.  

Por ter visado lançar o olhar para a variação entre FP e PI em um plano geral, Costa 

(1997) não se preocupou em delimitar contextos modais específicos para a análise das formas 

verbais alternantes, mas fez um mapeamento ampliado abarcando os variados contextos 
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sintáticos e pragmático-discursivos de variação: período hipotético (P.H.), oração principal 

(O.P.), orações encaixadas (O.E.) e orações independentes (O.I.), conforme ilustrado 

respectivamente nos exemplos abaixo: 

 

Em período hípotético iniciado por "se", ou por outras conjunções 

subordinativas ("a menos que", "salvo se", "exceto se", "contanto que", "caso", 

"quando", etc.): (1) ... se isso acontecesse eu PIRAVA de vez, sabia? (C. 

Ado., Me. 1, L. 12).  (2) Olha, quando ela casasse, eu PRETENDIA que ela 

morasse comigo, ... (PEUL Inf 30 L.198 7). 

 

Em período hipotético iniciado por oração reduzida de gerúndio: (3) Sendo 

necessário, FARIA regime para emagrecer. (C. E., FS 2, L. 29).  

Antecedida de adjuntos adverbiais de condição: "senão", "caso contrário", 

"nesse caso", "assim" , "de outro modo" , "sem+ substantivo", "por mim", "aí 

(= nesse caso, nessa hipótese)", etc.: (4) ... eu por mim a Beija-flor todo ano 

GANHAVA, . . . (PEUL Inf 42L.1278). 

 

Com oração condicionante (prótase) implícita: (5) ... que me perguntou logo 

por que V. não tinha vindo, também. ( ... ) [Se você tivesse vindo] A viagem 

SERIA muito mais encantadora. (C. E.,CM 1, L. 31) (COSTA, 1997, p. 21, 

grifos da autora). 

 

(Oração Principal) ... SERIA pior deixar que ele fosse cada vez mais se 

envolvendo ( ... ), pois SERIA cada vez mais difícil dizer não (C. Adu., MC, 

p. 03, L.13). (idem, ibidem, p. 21). 

 

(Oração Encaixada objetiva) . . . chamamos ela, ela disse que não IA VIR. 

(PEUL Inf. 05 L. 1 34 8). 

(Oração Encaixada adjetiva) [Tema: criação dos filhos] Poxa! Ela '[uma filha 

hipotética] tinha que ver, sabe? Tinha que--que ver o que que ERA bom para 

ela, o que ERA ruim. (PEUL Inf.05 L. 1 72 3) (lnf 45 L.094 4). (idem, ibidem, 

p.22) 

 

(Oração independente) Na verdade, este nome ESTAVA até de acordo com a 

forma inicial do 

trabalho, se V. achar longo, ou pedante, pode-se dizer: ... (C. E., CM 3, L. 

10). (idem, ibidem, p. 21). 

 

Com foco no valor temporal das formas e numa perspectiva sincrônica, a autora notou 

que o pretérito imperfeito é mais saliente em textos narrativos e com referência a tempo passado 

e o futuro do pretérito é mais recorrente em textos argumentativos e com indicação de futuro: 

 
Por exemplo, ela disse que IA LEVAR para a filha uma lata de feijoada. Eu 

imediatamente quis também uma para você. (C.E., CLl 1, L. 1 4) (COSTA, 

1997, p.147).   

 

E- Você se casaria de novo? 

F- Olha, eu acho- você diz assim: casamento de papel assinado? 
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E- Ou do jeito que você está. 

F-: Ah, bom, do jeito que eu est- eu acho que SERIA capaz se pintasse 

assim algum grilo comigo, com minha mulher, . . . (PEUL Inf.42 L.047 

3 ) (COSTA, 1997, p. 147) 

 
Mesmo apontando no título de seu trabalho duas formas variantes, a autora pontua que 

“tal variação não é binária, pois encontramos, paralelamente a estes tempos verbais, suas formas 

perifrásticas,” o que a levou a selecionar as quatro variantes ilustradas a seguir. Optamos por 

apresentar exemplos na estrutura condicional “se p, então q” (COSTA, 1997, p. 12): 

 
PRETÉRITO IMPERFEITO SIMPLES (IMP) 

 

(Se eu fosse você, só usava Valisére.) 

 

FUTURO DO PRETÉRITO SIMPLES (FP) 

 

(Se eu fosse você, só usaria Valisére.) 

 

PRETÉRITO IMPERFEITO EM PERÍFRASE (IA + V) 

 

(Se eu fosse você, só ia usar Valisére.) 

 

FUTURO DO PRETÉRITO EM PERÍFRASE (IRIA + V) 

 

(Se eu fosse você, só iria usar Valisére.) 

 

Tendo analisado se a escolha por FP ou PI é regida pelos fatores extralinguísticos idade 

e escolaridade, Costa (1997) constatou um uso mais acentuado de FP para os informantes mais 

velhos e com um grau de instrução mais elevado. A perífrase em IA/V, por sua vez, manteve-

se na liderança em relação à escolha dos mais jovens e dos menos escolarizados. Apostando 

que tal resultado estaria indicando um processo de mudança, a autora retomou sua pesquisa em 

2003 e constatou, através da análise de peças teatrais, que a variante IA/V havia tomado à frente 

de FP e PI simples:  

O estudo de mudança em tempo real de longa duração confirmou o caráter de 

variante inovadora de IA+V: no decorrer do tempo seu uso foi crescente nas 

peças teatrais, chegando a superar o IMP e o FP no final do século XX. 

(COSTA, 2003, p. 12) 
 

É interessante destacarmos alguns dos grupos de fatores selecionados na análise das 

formas alternantes FP e PI em Costa (2003). Por se tratar de textos antigos, a autora analisou o 

grupo época, sendo este dividido em intervalos de 50 anos para os séculos XVIII e XIX e 

intervalos de 20 anos para o século XX. Os resultados diagnosticadores de mudança obtidos 

para esse grupo de fatores já foram comentados acima. O grupo tempo de referência indicou o 
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uso de FP em vantagem ao se tratar de referência futura. No grupo ambiente sintático-

semântico, a autora mostrou que há uma preferência por FP e PI em estruturas hipotéticas, e de 

IA/V em orações encaixadas. A autora ressaltou que se a ordem canônica é mantida, tem-se um 

uso maior de PI e, caso a sentença esteja em ordem inversa, tem-se uso prioritariamente de FP. 

Nosso trabalho adota a mesma linha de análise de Costa (1997, 2003), isto é, a 

combinação da Sociolinguística variacionista com o Funcionalismo, mas trata da variação entre 

FP e PI especificamente na indicação da função de contrafactualidade na estrutura “se p, então 

q”, não abordando outras funções em que também ocorre variação entre as formas em apreço.  

As pesquisas sintetizadas na próxima seção, a exemplo de Costa (1997, 2003), tomaram 

como objeto de estudo mais de uma das funções em que acontece a alternância entre FP e PI.  

 

3.3.2 FP e PI em contextos variados 

 

Silva (1998), com o trabalho intitulado ‘A alternância entre o futuro do pretérito e o 

pretérito imperfeito na fala de Florianópolis’, propôs-se a investigar o uso de FP e PI em 

contextos reais de fala, produzidos em entrevistas sociolinguísticas. A autora ancorou sua 

pesquisa no Funcionalismo e na Sociolinguística, e utilizou dados de vinte e quatro informantes 

nascidos e residentes em Florianópolis, estratificados segundo os critérios sexo, idade e 

escolaridade, dados esses provenientes do projeto VARSUL (Variação Linguística da Região 

Sul).  

Silva (1998) averiguou o uso alternado das formas verbais simples, das perífrases 

(Ia/Iria + Infinitivo) e das locuções verbais (Auxiliar modal + Infinitivo) com controle de 

variantes linguísticas e sociais. A autora levou em consideração o uso alternado de FP e PI em 

contextos distintos: a expressão de desejos, de hipóteses, de condicionais, expressões de 

cortesia, “construções com verbo único como em locuções perifrásticas (Ir + INF) e em 

locuções com auxiliares modais” (SILVA, 1998, p. 4).  

Diferentemente de nossa proposta, a autora verificou a possibilidade de alternância entre 

FP e PI sem separá-los de acordo com seus valores modais, o que fez com que condicionais 

potenciais e contrafactuais (o caso do exemplo citado a seguir), assim como expressões de 

cortesia fossem contabilizados num único pacote. 

 

Se eu não fosse mulher, IA também!” (SILVA, 1998, p. 5) 
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Em todas as configurações verbais, houve o predomínio de PI. A distribuição geral foi 

a seguinte: (i) verbos simples (faria/fazia) – 72% de PI e 28% de FP (de um total de 174 dados); 

(ii) perífrase Ia/Iria + Infinitivo (ia fazer/iria fazer) – 96% de PI e 6% de FP (de um total de 

102 dados); e (iii) locução Auxiliar modal + Infinitivo (devia fazer/deveria fazer) – 84% de PI 

e 16% de FP (de um total de 106 dados).  

Em relação ao valor temporal de FP e PI, Silva (1998, p. 4) nos esclarece que tais formas 

verbais “se substituem na representação de diferentes valores temporais: valor temporal de 

futuro, valor temporal de passado e valor temporal de presente, constituindo-se em três regras 

variáveis distintas”.  

Os resultados obtidos na análise que levou em consideração o valor temporal de futuro 

como a primeira variável foram os mais significativos. Tendo sido avaliada uma série de fatores 

condicionantes, linguísticos e sociais, destacou-se o fator paralelismo formal como favorecedor 

de ambas as formas (mesmo com um leve favorecimento de FP), o que levou a autora a 

considerar que "PI leva a PI" e "FP leva a FP". No grupo ambiente sintático, o fator oração 

condicionante + condicionada propiciou um maior uso de PI, enquanto o fator ‘condicionada + 

condicionante’ favoreceu FP. Tratando a modalidade como um grupo de fatores, Silva (1998) 

observou que o fator ‘modalidade deôntica’ é favorecedor de PI e Ia+INF, ao passo que o fator 

‘modalidade epistêmica’ favorece FP e PI.  

A segunda variável posta em análise foi a de valor temporal de passado. PI teve 

selecionado o grupo modalidade, prevalentemente no fator ‘modalidade deôntica’ e para o fator 

‘referência temporal’. Já FP foi favorecido pelo fator ‘não-passado’ e a modalidade epistêmica. 

No tocante à terceira variante (Ia +INF.), o grupo modalidade foi selecionado com uso 

favorecido pelo fator ‘modalidade deôntica.’ A autora destacou que “em rodada ternária o 

resultado apontou maior uso das formas de FP,” confirmando a hipótese previamente lançada. 

Em relação aos fatores sociais, os de maior relevância foram o ‘sexo masculino’, com uso 

prevalente de FP, e ‘sexo feminino’, com uso mais elevado de PI. 

Para a terceira variável (com valor de presente), foram selecionados os fatores sociais 

idade e escolaridade como os mais relevantes. Silva (1998, p. 73 – grifos da autora) destaca 

“em primeiro lugar o condicionamento da escolaridade na escolha de PI”, o mesmo se 

confirmando também para a idade, cujos resultados apontaram que “o fator 25 a 49 anos 

condiciona o uso de PI em 74% com peso relativo .66.”  

Silva (1998) controlou o condicionamento do ambiente sintático sobre o uso das 

variantes mais recorrentes, PI na forma simples e perífrase ia INF, excluindo as formas de FP 
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por terem sido pouco recorrentes. PI simples foi favorecido nas condicionais com SE, seu 

ambiente sintático preferencial na amostra utilizada pela autora, e a perífrase foi favorecida no 

discurso indireto (como em “ele falou que não mexeria na poupança, né?”).  

Por sua vez, FP não foi sensível à influência do ambiente sintático, não atestando a 

hipótese de Silva (1998) de que seria recorrente em contextos hipotéticos permeados pela 

modalidade irrealis. A esse respeito, a autora advertiu que FP respondeu por somente 20% dos 

dados em ambientes condicionais.  

Barbosa (2005), em pesquisa intitulada “A variação entre o futuro do pretérito e pretérito 

imperfeito do indicativo em orações condicionais iniciadas por “se” na fala uberlandense”, 

analisou o comportamento de FP e PI enquanto variantes de uma mesma variável sob a ótica da 

sociolinguística paramétrica. Abaixo estão dados fornecidos pela autora: 

 

Se eu ganhasse na loteria ajudaria toda a minha família, né, viajaria muito, 

teria uma big lua-de-mel, porque eu amo a minha esposa. (RC- 85- 8)  

Se eu achasse um bebê, eu procurava o juiz... (JSM- 136 – 14). (idem, ibidem, 

p. 50) 

 

Barbosa (2005) compôs seu corpus com 45 entrevistas orais realizadas com 45 

indivíduos provenientes da cidade de Uberlândia no Triângulo Mineiro e, como nos explica 

Barbosa (2005, p. 42), trata-se de informantes 

 
adultos de ambos os sexos, todos nascidos nesta cidade e compuseram três 

grupos de idade: o primeiro envolveu pessoas de 20 a 30 anos; o segundo, 

informantes de 31 a 45 anos e o terceiro foi composto por aqueles com idade 

acima de 46 anos. 

 

Diferentemente de Silva (1998), Barbosa (2005) delimitou mais o contexto modal do 

qual retiraria seus dados, dando, por sua vez, um objetivo mais específico à análise da 

alternância entre FP e PI. A autora teve como hipótese geral que “O pretérito imperfeito do 

indicativo é empregado em substituição ao futuro do pretérito, em orações condicionais, na 

língua falada” (BARBOSA, 2005, p. 45, grifo nosso). Todavia, não houve foco em uma 

indicação semântico-pragmática específica, tendo sido incluídas na investigação tanto as 

condicionais contrafactuais quanto as potenciais/eventuais. 

A distribuição geral das formas alternantes FP e PI no total de 695 dados foi a seguinte: 
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             Figura 2: Distribuição geral de PI e FP em Barbosa (2005).  

             Fonte: BARBOSA (2005, p. 54) 

 

Mesmo mostrando FP na liderança, Barbosa (2005) afirmou que tal gráfico retrata um 

equilíbrio de uso entre as formas variantes, considerando que a diferença percentual não deve 

ser interpretada como uma vantagem por parte de FP, e, sim, como não significativa.  

Dos resultados obtidos via análise quantitativa, sintetizamos os seguintes: 

 

a) FP tende a substituir PI em orações condicionais; 

b) PI tem uso mais elevado entre os informantes de classe social baixa e com mais de 

45 anos; 

c) FP apresentou uso acentuado (20% de diferença) entre os informantes entre 20 e 30 

anos e entre aqueles da faixa etária de 31 a 45 anos; 

d) Orações de tamanho grande favorecem FP; 

e) FP e PI tem uso equilibrado no tocante à ordem canônica da sentença; 

f) A ordem inversa é propiciadora de FP.  

 

Com base nos princípios da Sociolinguística variacionista e com dados extraídos do 

banco de dados do projeto “O português falado na cidade de Vitória”, PortVix, Tesch (2011) 

analisou o comportamento de verbos modais e não-modais nas formas de futuro do pretérito e 

pretérito imperfeito ‘no âmbito irrealis’. Seguindo a linha metodológica de outras pesquisas 

aqui apresentadas, a autora analisou fatores sociais (faixa etária, gênero/sexo e escolaridade)  e 

linguísticos (paralelismo, tipo de texto e saliência fônica), constatando um uso equilibrado de 

FP e PI entre os falantes capixabas, ressaltando, porém, que “ao se considerar as formas 

sintéticas e perifrásticas amalgamadas (PI e IA + V; FP e IRIA + V, respectivamente), pôde-se 

verificar uma predominância das formas de pretérito imperfeito do indicativo, que 

correspondem a 58% dos dados” (TESCH, 2011, p. 107). 

Tesch (2011) definiu seu contexto de variação como sendo o âmbito irrealis. A autora 

não utilizou dados apenas de orações condicionais, como ilustrado pela ocorrência a seguir:  
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(06) [tema: o dedo polegar quebra durante um jogo] eu esperei chorar em casa 

assim... depois eu fui lá no médico... eu chorei... fiquei chorando... ai que 

vergonha... aí fiquei chorando assim... aí depois eu fui pra casa... falei assim 

pra minha mãe que eu ia lá no pronto socorro...lá no... que eu ia lá no/no meu 

plano de saúde (Mulher, Ensino fundamental, 07 a 14 anos) (TESCH, 2011, 

p. 100) 

 

Assim como Costa (1997), Tesch (2011) observou haver relação entre o FP e o discurso 

argumentativo:   

 

Um outro fator que parece estar envolvido na preferência por FP é o “tipo de 

texto”, tendo em vista que a noção de irrealis ocorre mais frequentemente em 

sequências argumentativas, ambiente favorecedor para a variante FP. A noção 

de irrealis, de um modo geral, está mais fortemente associada ao discurso 

argumentativo. As construções hipotéticas, aliás, são estruturas gramaticais 

usadas frequentemente como estratégia de argumentação. Esse fator parece 

ser uma das explicações para a maior frequência da variante FP na análise 

deste estudo. 

 

 

Chamou-nos a atenção o grupo de fatores condicionantes por Tesch (2011) intitulado 

de ‘lista de atitudes hipotéticas’, agrupando orações condicionais potenciais e contrafactuais, 

conforme exemplo fornecido pela autora:  

[tema: o que mudaria se fosse escritor de um livro ou novela] o telespectador 

ou o leitor tem que ter uma história do jeito que ele gosta... cada um tem um 

jeito de gostar de uma cena só que se a maioria gostasse daquele jeito eu faria 

daquele jeito... só que dependendo também da minha cabeça né se eu gostasse 

que ficasse com aquele ((risos)) aí:: licença mas não vai dar não ... prefiro 

aquele ali com aquele do que aquele com aquele ((risos)) é uma embolação 

...mas acho que mudaria um pouco agora ... botaria até os dois pra terem um 

romance mais no final ... colocaria com a mesma pessoa ... provavelmente 

(Mulher, Ensino fundamental, 07 a 14 anos) 

 

3.3.3 Foco nas potenciais 

 

Muitos dos trabalhos que têm sido feitos acerca da alternância nas condicionais focam 

com maior frequência as potenciais. Esse é caso da pesquisa intitulada Variação e 

funcionalidade modo-temporal no português oral de Fortaleza/CE: futuro do pretérito versus 

pretérito imperfeito na codificação da eventualidade em construções condicionais realizada 

por Dias (2007). 

Com o contexto modal bem delimitado, Dias (2007) se propôs investigar de que maneira 

falantes de Fortaleza vem estruturando as apódoses condicionais eventuais/potenciais. A 
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pesquisa ancorou-se nos pressupostos teórico-metodológicos advindos do funcionalismo 

linguístico givoniano e da sociolinguística laboviana.  

Os dados utilizados por Dias (2007) são provenientes do Banco de Dados PORCUFORT 

– Português Oral Culto de Fortaleza, extraídos de 60 inquéritos distribuídos em elocução 

formal, diálogo entre dois informantes e diálogo entre informante e documentador, todos 

realizados por informantes adultos. A autora selecionou dados que contivessem FP e PI em 

condições de alternância, o que totalizou 167 ocorrências subdivididas em 80 com pretérito 

imperfeito do indicativo e 87 com futuro do pretérito. 

Para compreender tal fenômeno de variação, Dias (2007) selecionou alguns grupos de 

fatores, tais como: i) marcação e iconicidade; ii) a ocorrência de acordo com a forma simples 

ou a forma perifrástica15; 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), dentre outros. 

Dias (2007) 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: 

 

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

diferente...” (DIAS, 2007, p. 31) 

 

Especificamente 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, respectivamente.  

                                                 
15 A autora considerou a perífrase verbal com verbo IR. 
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Damos relevo aos resultados referentes à iconicidade e ao tipo de inquérito.  Dias (2007) 

verificou 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, acontece mais com PI.  

Destarte, foi sustentada a hipótese de que  

 
A ordem icônica pode interferir no uso do imperfeito do indicativo, a qual 

determina o acontecimento descrito pelo emissor, ao enfatizar a condição 

hipotética em seu discurso [...]” e de que “a ordem não-icônica pode favorecer 

o uso do futuro do pretérito, em que o falante evidencia a consequência da 

condição hipotética em primeiro plano, portanto escolhe a forma marcada, ou 

seja, aquela menos freqüente no discurso. (DIAS, 2007, p. 104) 

 

Em relação ao tipo de inquérito, Dias (2007) 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). 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.  

 

3.3.4 Português enquanto L2 e a variação entre FP e PI 

 

Rebello (2008), com sua tese de doutorado intitulada O uso do imperfeito do indicativo 

pelo futuro do pretérito: uma contribuição ao ensino de português do Brasil para estrangeiros, 

analisa a variação entre FP e PI sob a ótica da linguística textual e da teoria da polidez. 

Com foco no ensino do português como língua estrangeira, a autora reflete que, “além 

de adquirir o saber linguístico, o aprendiz adquire o saber sociolinguístico, ou seja, estuda as 

normas de uso da língua alvo da sociedade em que se inscreve” (REBELLO, 2008, p. 8).  

Percebe-se que, mesmo não ancorando sua pesquisa na sociolinguística variacionista, a autora 

tem plena consciência de que FP e PI, em determinados contextos, empregados variavelmente. 

O trabalho de Rebello (2008) não prioriza um determinado valor modal, temporal ou 

discursivo, mas traça um panorama geral de inúmeras possibilidades de ocorrência de PI e FP, 

ocorrências estas que foram submetidas a uma investigação interpretativa e qualitativa. 

Foram contabilizadas 183 ocorrências de FP e PI, em suas formas compostas e 

perifrásticas, provenientes de 46 entrevistas com suporte na versão eletrônica da Revista Caros 

Amigos. Mesmo que a autora tenha se proposto apresentar um quadro cujos usos de FP 
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permitem alternância com PI, esse pressuposto não foi usado como critério na escolha dos 

dados, uma vez que encontramos estruturas, como os exemplos abaixo, que não permitem tal 

variação: 

“Eu QUERIA retomar a questão da droga [...]” (REBELLO, 2008, p. 1 dos 

anexos, grifo da autora). 

 

“O senhor DIRIA que, do ponto de vista da política externa brasileira, desde 

a independência, 1822, o governo Getúlio ou a influência do Getúlio de 1930 

a 1950 são espaço diferenciado, em que se afirmaram um projeto nacional e 

uma política externa que representassem esse projeto nacional?” (REBELLO, 

2008, p. 3 dos anexos, grifo da autora). 

 

“Mas HAVERIA espaço para construir uma política independente?” 

(REBELLO, 2008, p. 5 dos anexos, grifo da autora). 

 

“Imaginando um governo do PC do B, como SERIA a relação com a 

imprensa” (REBELLO, 2008, p. 6 dos anexos, grifo da autora). 

 

A análise dos dados de Rebello (2008) foi pautada na seguinte classificação do uso do 

FP estabelecida por Travaglia (1999): 

 

     Figura 3: Classificação do uso do FP, proposto por Travaglia (1999).  

     Fonte: Rebello (2008, p. 33):  

 

A posterioridade nocional de possibilidade foi excluída por não ter tido dados 

suficientes que justificassem sua inserção. Todos os outros itens foram transformados em 

fatores controlados:  

Grupo temporal cronológico: 

Ele foi justamente fazer um acerto porque os caras queriam matar o irmão 

mais novo. Então ele foi lá, conversou e fez um acordo com eles, marcando 

que no outro dia LEVARIA o dinheiro. (CA60_mar_2002, p. 28) (REBELLO, 

2008, p. 64). 

 

Conceição Paganele - Já era muito difícil a questão da droga,  mas, quando  ele 

foi preso, alguém me falou que IA para a Febem – até então, eu não tinha 

conhecimento do que era a Febem. (CA60_mar_2002, p. 29) (REBELLO, 2008, 

p. 64) 
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Grupo temporal polifônico: 

Octavio Ianni: Os governantes europeus e norte-americano (...) optaram por uma 

guerra mundial. Uma operação de guerra batizada inicialmente com uma 

denominação evidentemente fundamentalista: “Justiça Infinita”. Alguém que 

conhece o mundo islâmico TERIA ACONSELHADO o governo americano a 

maneirar, que isso de justiça infinita podia ser extremamente ridículo, absurdo 

ou inaceitável em termos dos desdobramentos possíveis, e daí passou a ser 

denominada “Operação Liberdade Duradoura”, que é também de um ridículo 

total. (CA_58_jan_2002. p. 20) (REBELLO, 2008, p.70) 

 

Grupo nocional condição: 

(...) Ah, sim, a parte mulher, então esse homem se transforma, se embrutece, 

é morto como ser humano e é capaz inclusive de virar um Fleury, vira um cara 

esquadrão da morte. Devido a esse treinamento, mataram o menino que ele vai 

ser até o fim... se deixassem, a gente TERIA um bando de homens meninos 

por aí e as mulheres cuidando de tudo. (CA59_fev_2002, p. 26) (idem, ibidem, 

p. 76). 

 

Marcos Zibordi - Mas em que tipo de lugar você tocava? 

Naquela época, se você me cruzasse, IA ME VER com o violão, um maluco 

que você IA FALAR : “Pô, esse cara não tá bem ! Será que esse maluco toca 

mesmo?” (CA_on-line_maio_2006, p. 144) (idem, ibidem, p.75). 

 

Grupo nocional polidez: 

Sérgio de Souza - Como são esses lugares infernais? Como a senhora os 

DESCREVERIA? (CA60_mar_2002, p. 28) (idem, ibidem, p. 86) 

 

Grupo nocional desejo: 

Mylton Severiano - GOSTARIA de te ouvir porque não te conheço direito. 

Como você veio parar nas artes? (CA54_set_2001, p. 12) (idem, ibidem, p. 95). 

 

Cláudio Júlio Tognolli - Você sabe por que o Marcelo Rezende saiu da Globo, 

não sabe? 

José Louzeiro - Sei. 

Cláudio Júlio Tognolli - Você PODIA contar pra nós? (CA65_ago_2002, p. 

47) (idem, ibidem, p. 99). 

 

 

Rebello (2008) verificou que não existe aleatoriedade na escolha de PI no lugar de FP 

por parte dos informantes, “havendo fatores contextuais e linguísticos que possibilitam ou 

impossibilitam o uso de uma forma pela outra” (REBELLO, 2008, p. 112). Mesmo sem 

apresentar resultados de base quantitativa, a autora revela que FP é favorecido por entrevistas 

cujos informantes ocupam cargos de maior prestígio, dentre os quais político, professor 

universitário, funcionário de alto escalão governamental. Esse tipo de profissão costuma exigir 

a adoção de estilos mais formais. Em contraste, PI ocorre com maior frequência em entrevistas 

feitas com atores, músicos, produtores teatrais, que podem permitir a adoção de estilos mais 

informais.  
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Os estudos aqui reportados são norteadores da presente tese. A partir deles, 

aprofundamos nossos conhecimentos acerca da variação entre FP e PI em construções 

condicionais, lançamos algumas das hipóteses e selecionamos alguns dos grupos de fatores para 

a análise. No próximo capítulo, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados no 

desenvolvimento da pesquisa. 
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Capítulo 4 

 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos o caminho percorrido no decorrer da nossa pesquisa, ou 

seja, as etapas seguidas desde a circunscrição do fenômeno variável, sua localização em 

contextos reais de uso, a coleta dos dados e a seleção dos fatores sociais, estruturais e semântico-

pragmáticos a serem confrontados na análise das formas alternantes na expressão da condição 

contrafactual codificada através da construção condicional “se p, então q”. 

  

4.1 Procedimentos metodológicos do Sociofuncionalismo 

 

Tanto a Sociolinguística quanto o Funcionalismo linguístico de vertente norte-

americana, correntes que compõem a interface sociofuncionalista, buscaram desde o princípio 

romper com a ideia de homogeneidade e de estabilidade das formas linguísticas, apresentando-

as como maleáveis, heterogêneas quanto aos seus significados e passíveis de variação e 

mudança de acordo com o contexto linguístico e extralinguístico no qual estejam inseridas.  

Devido ao fato de darem preferência à análise de dados os mais naturais possíveis, 

ambas as teorias priorizam a investigação da língua em sua modalidade oral. Por exemplo, para 

a sociolinguística variacionista 

 
a base do conhecimento intersubjetivo na linguística tem de ser encontrada na 

fala – a língua tal como usada na vida diária por membros da ordem social, 

este veículo de comunicação com que as pessoas discutem com seus cônjuges, 

brincam com seus amigos e ludibriam seus inimigos (LABOV, 2008 [1972], 

p. 13). 

 

Assim também acontece com as pesquisas de vertente funcionalista, uma vez que 

estrutura e uso são analisados em conjunto e em prol de uma maior compreensão da língua em 

contextos reais de comunicação, colocando-se em voga a função que uma determinada estrutura 

exerce naquela determinada situação. 

Desde 1980 têm-se notícias de pesquisas que trabalham com a interface teórica 

sociofuncionalista. E, como afirmam Görski e Tavares (2013, p. 84), “pesquisadores afiliados 

às duas teorias em apreço consideram que a melhor fonte para a análise linguística são os dados 

atuais”, mesmo que não se descarte a possibilidade de análise de dados de diferentes sincronias 

com fins de comparabilidade e complementaridade. 
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Assim, grande parte das pesquisas de cunho sociofuncionalista no Brasil utilizam dados 

provenientes basicamente de banco de dados de fala contendo entrevistas sociolinguísticas, tais 

como Peul16, Varsul17 e Fala Natal18, criados segundo os princípios metodológicos propostos 

pela Sociolinguística laboviana, ou seja, buscando uma fala natural tendo como desafio driblar 

o paradoxo do observador (cf. LABOV, 2008 [1972]). 

No entanto, algumas pesquisas de cunho especificamente sociofuncionalista trouxeram 

para análise amostras de escrita, tais como Tavares (2003), que comparou o emprego de 

conectores sequenciadores em trechos do romance As Vinhas da Ira com o emprego desses 

conectores em entrevistas sociolinguísticas. A escolha desse romance se deu devido ao fato de 

ele conter traços de oralidade que foram incorporados à escrita na fala dos personagens. Silva 

(2013), também em uma perspectiva sociofuncionalista, avaliou o uso de conectores 

sequenciadores em textos escritos – narrativas de experiência pessoal e contos – produzidos por 

alunos de ensino fundamental. 

Buscando expandir os horizontes não apenas de nossa pesquisa, mas também da 

pesquisa sociofuncionalista como um todo, voltamo-nos para a interação linguística entre 

indivíduos pelo meio digital, fruto das mais recentes inovações tecnológicas. Especificamente, 

tomamos como fonte de dados um gênero textual escrito, o comentário no Facebook, que 

acreditamos ser influenciado por aspectos sociais e linguísticos, à semelhança de outros 

contextos de manifestação comunicativa do indivíduo enquanto partícipe de uma comunidade 

de fala/escrita.  

Nossa investigação sobre o comportamento das formas verbais futuro do pretérito 

simples e composto e pretérito imperfeito do indicativo simples e composto que se alternam na 

expressão da contrafactualidade em comentários no Facebook seguiu as seguintes etapas 

tipicamente percorridas por estudos sociofuncionalistas: 

1. Definição do envelope de variação, isto é, o pesquisador define o conjunto 

de escolhas linguísticas à disposição de um falante em uma certa comunidade 

de fala. Nessa etapa, o pesquisador identifica a variável linguística e suas 

formas variantes (cf. LABOV, 1978). 

2. Levantamento de hipóteses para explicar possíveis tendências de 

distribuição das formas variantes. Essas hipóteses são operacionalizadas 

através da elaboração de grupos de fatores condicionadores de natureza 

sociocultural, linguística e estilística. Grupos de fatores condicionadores em 

                                                 
16 Programa de Estudos sobre o Uso da Língua - UFRJ 

17 Variação Linguística na Região Sul do Brasil. 

18 O Banco de Dados Fala Natal, ainda em construção, é um corpus de fala constituído de entrevistas 

sociolinguísticas feitas com indivíduos nascidos e residentes na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. 
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linha com diferentes hipóteses podem sugerir explicações distintas para um 

dado fenômeno variável, desde fisiologia da articulação a fatores 

socioculturais, estilísticos, cognitivos e comunicativos. 

3. Os dados são coletados, codificados e submetidos a tratamento estatístico, 

a fim de que se possa medir a influência que cada um dos fatores exerce sobre 

o uso de cada uma das variantes. 

4. Depois de obtidos os resultados quantitativos, busca-se verificar se as 

hipóteses foram atestadas, procurando-se chegar a uma explicação para o fato 

de os falantes optarem por uma forma em detrimento de outras formas também 

possíveis de serem empregadas com o mesmo significado ou a mesma função 

(TAVARES, 2013, p. 30). 

 

Em relação à etapa 1, a escolha pelo fenômeno da alternância nas condicionais 

contrafactuais se deu inicialmente no nível morfossintático (cf. BRITO, 2014), ao observamos 

como era nítida a presença do futuro do pretérito e do pretérito imperfeito do indicativo 

alternando-se em suas formas simples e compostas na constituição das apódoses contrafactuais. 

Na sequência, decidimos alargar nosso estudo analisando também como aspectos semânticos e 

pragmático-discursivos podem influenciar na utilização dessas construções.  

Quanto à etapa 2, o levantamento de hipóteses se deu com base na observação do 

ambiente no qual as construções condicionais contrafactuais que compõem nossa amostra 

foram extraídas, assim como na análise do comportamento das formas variantes dentro daquele 

contexto, ou seja, dentro do ambiente virtual em que pessoas do mundo todo compartilham 

informações basicamente através da escrita. A partir do trabalho por nós desenvolvido no 

mestrado também acerca das referidas construções, traçamos uma nova linha de investigação 

com o intuito de expandir a pesquisa através de uma visão mais pragmático-discursiva do 

fenômeno, trazendo para análise novos grupos de fatores, como se verá mais à frente. 

A etapa três foi cuidadosamente cumprida. Visando a coleta de construções condicionais 

contrafactuais em contextos estratégicos cujos dados ocorressem de maneira natural e em larga 

escala, decidimos ir à procura de novos suportes e gêneros textuais que nos propiciassem tal 

coleta. A definição do gênero textual de onde extraímos os dados se deu após averiguação de 

vários ambientes virtuais e foi escolhido aquele que se mostrou mais produtivo no tocante ao 

uso de construções condicionais contrafactuais e cujas configurações nos propiciaram o 

controle de fatores sociais: o comentário no Facebook.  

Extraímos da rede de interação social Facebook 346 comentários feitos por usuários da 

rede contendo amostras significativas de construções condicionais contrafactuais. É importante 

ressaltar que muitos dados foram descartados por não conterem construções cuja leitura fosse 

inequivocamente contrafactual ou que não possuíam em suas apódoses formas verbais passíveis 

de alternância (cf. exemplificado no cap. 3). 
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Os dados foram submetidos à análise estatística através do programa Goldvarb X (cf. 

SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), para cálculo de frequências, percentuais e 

pesos relativos,19 e para a identificação da ordem de significância dos grupos de fatores. 

 

4.2 A Comunicação Mediada pelo Meio Digital  

 

As pesquisas com dados advindos do meio digital crescem de maneira exponencial. 

Visamos contribuir ainda mais para a expansão dos estudos sobre essa não tão recente, mas 

sempre tão inovadora área da linguagem: a Comunicação Mediada por Computador, 

responsável pela inauguração de um ‘discurso eletrônico’. Para conceituarmos tal campo, nos 

ancoramos nas definições e reflexões postuladas por Crystal (2001, 2013), Tagliamonte (2012), 

Hering (1996), Baron (2013), Androutsopoulos (2011), Sardinha (2013), Biber (2009 apud 

SARDINHA, 2013), Carvalho e Kramer (2013) e, por fim, Peersman et al. (2016). 

A importância da comunicação digital é latente. Com seus ‘nativos digitais’ e com 

pessoas que, depois de adultas, estão adquirindo essa nova habilidade, é cada vez mais evidente 

como as pessoas estão mudando seus hábitos de comunicação oral para a comunicação escrita, 

“desenvolvendo uma nova espécie de comunicação com léxico, ortografia, gramática e usos 

próprios” (CRYSTAL, 2001, apud TAGLIAMONTE, 2012, p. 336).  

Estando de acordo com o pensamento de Tagliamonte (2012, p. 344) de que a 

“linguagem da internet, em geral, oferece uma nova fronteira para a sociolinguística”, 

percebemos que trabalhar com dados provenientes de redes de interação social pode ser uma 

excelente escolha não só pela dinamicidade dos conteúdos, mas também pela pluralidade de 

gêneros textuais ali presentes (post, comentário, mensagem instantânea etc.), assim como pela 

possibilidade de controle de fatores sociais. 

Com o intuito de colaborar de maneira direta e produtiva para a expansão dos corpora 

considerados como possíveis fontes de dados no âmbito da pesquisa sociofuncionalista, 

decidimos trazer a campo dados oriundos da Comunicação Mediada por Computador (CMC- 

Computer Mediated Communication) ou Comunicação Mediada pelo Meio Digital (CMD), 

mais especificamente do gênero textual comentário no Facebook.  

                                                 
19 O peso relativo é uma medida multivariada que é obtida pela interação estatística entre todos os fatores de cada 

grupo de fatores, mostrando a influência de cada um dos fatores sobre cada uma das variantes.   
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De acordo com Herring (1996, p. 1), “CMC é a comunicação que ocorre entre seres 

humanos por intermédio de computadores”. A autora aponta que muitas questões que envolvem 

a CMC foram e continuam sendo debatidas por estudiosos, destacando, por exemplo,  

 
1. a linguagem da CMC, que “é digitada e, portanto, parecida com a escrita, 

mas as trocas são sempre rápidas e informais e, portanto, mais parecidas com 

a conversação falada. (HERRING, 1996, p. 1) 

2. os participantes, que “interagem sem o benefício de pistas extra-linguísticas 

quanto ao gênero, identidade, personalidade ou humor de seus interlocutores”. 

(HERRING, 1996, p. 1) 

3. o fenômeno de formação de comunidade no cyberespaço. 

 

Alguns desses aspectos concernentes à CMC são admissíveis, mas outros são refutáveis. 

O aspecto 1 trata de uma flutuação no tocante à modalidade: entre o oral e o escrito, ponto que 

adentraremos em maiores detalhes na subseção seguinte. Pensando na realidade na qual os 

meios digitais estão inseridos nesta segunda década do século 21, observamos que o aspecto 2 

não é de todo aplicável, uma vez que, hoje em dia, grande parte das redes virtuais de interação 

social, como o Facebook, oferecem uma ampla gama de informações públicas que permite a 

identificação de diversos fatores extralinguísticos, tais como nome, idade, profissão, grau de 

escolaridade e local de nascimento, estado civil, dentre outros. 

Em outubro de 2008, durante a participação no colóquio Análise Comparativa de Textos 

e Criatividade Digital20, David Crystal inseriu uma pequena inovação na terminologia dos 

estudos da linguagem na internet: CMD (comunicação mediada pelo meio digital). Tal mudança 

de termo (de CMC para CMD) foi “feita para servir ao propósito geral do colóquio” 

(CRYSTAL, 2013), ampliando o termo para usos além do computador, alcançando, assim, 

outras mídias.  

Nessa perspectiva, passamos a usar em nosso texto a sigla CMD para nos referirmos à 

natureza dos dados que aqui estão sob análise, uma vez que grande parte dos usuários do 

Facebook acessa a rede por outros tipos de terminais, na grande maioria móveis, tais como 

smartphones, ipads, tablets, dentre outros.  Como afirma Crystal (2013, p. 33), é notório que “o 

acesso à internet se tornará, cada vez mais móvel, em vez de exigir um terminal fixo” e nós 

acreditamos que tal mobilidade pode trazer notáveis mudanças na língua, pois influencia na sua 

produção cada vez mais rápida, sucinta e direta. Acreditamos também que a escrita na internet 

sofre influências de vários meios, tais como o tipo de teclado utilizado, os corretores 

                                                 
20 Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Armsterdam. 
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gramaticais, se o terminal de acesso é fixo ou móvel etc, porém, não adentramos em tal tópico 

por não ser de interesse para nossa análise de dados. 

 

4.2.1 CMD enquanto modalidade da língua 

 

Para melhor descrevermos o corpus empregado nesta pesquisa, é necessário antes que 

haja um maior esclarecimento a respeito de propriedades da CMD enquanto modalidade da 

língua. Seus textos diferem-se das modalidades falada e escrita? Em quais aspectos eles se 

assemelham? Quais suas características próprias?  

De acordo com Herring (1996, p. 3), a  

 

CMC não é homogênea, pois, assim como qualquer outra modalidade 

comunicativa, manifesta-se em diferentes estilos e gêneros, alguns 

determinados pelas tecnologias disponíveis (modos de bate-papo em tempo 

real em oposição a e-mails assíncronos), outros por fatores humanos tais como 

propósitos comunicativos e membros do grupo. 

 

Mesmo carregando fortes marcas de oralidade, nos termos de Marcuschi (2001), o meio 

de produção da CMD é essencialmente gráfico. Sua escrita não raro encontra-se desacordo com 

exigências de normas de escrita padrão. A velocidade com que se deseja efetuar a comunicação 

faz com abreviações sejam muito utilizadas na escrita digital. Quase que tentando acompanhar 

o ritmo de uma conversa falada, busca-se expressar uma grande quantidade de informações em 

uma pequena fração de tempo e, para tanto, os usuários adotam abreviações não apenas em 

relação às palavras da língua portuguesa (obg = obrigado; fds = fim de semana; pq = porque e 

variações; blz = beleza; CMG = comigo etc.), mas também com palavras da língua inglesa cujo 

uso consolida-se a cada dia entre os internautas brasileiros (bff = best friends forever; omg = 

oh my God, etc.). 

Muitos autores vêm discutindo sobre a qual modalidade de língua pertence a CMD. 

Alguns consideram as mensagens instantâneas (MIs), por exemplo, como “uma versão [escrita] 

do discurso falado” (BARON, 2013, p. 128). Crystal (2013) alerta, porém, para a necessidade 

de se analisar bem essa questão, pois, se contrapormos as características da conversa face a face 

(FaF), por exemplo, com a conversa online, perceberemos muito em comum, tais como o uso 

de gírias, marcadores etc., mas também sentiremos falta de aspectos muito particulares da 

conversa face a face, como é o caso dos preenchedores de pausa, entre outros. 
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Assim, convém lembrar que, mais importante do que se chegar a um consenso sobre o 

tipo de modalidade a qual pertence a CMD, é necessário que percebamos que no universo digital 

existe uma infinidade de gêneros textuais e, mesmo que se apresentem dentro do mesmo meio, 

possuem características distintas, como é o caso das MIs, blogs, posts, comentários, notícias 

online  etc. Assim, o caminho deve ser identificar o gênero e analisá-lo para então mapear suas 

características em relação à qual modalidade de língua pertence.   

Mesmo tendo consciência dos grandes desafios de se trabalhar com dados provenientes 

da CMD, Herring (1996, p. 5) aponta algumas vantagens destes em relação a outros tipos de 

dados, tais como: 

1. Grandes corpora são facilmente acumulados, cujas interações já vêm como 

texto no computador; 

2. Pesquisas podem ser enviadas e recebidas eletronicamente; e 

3. Observadores podem observar sem que suas presenças sejam percebidas, 

evitando assim o ‘paradoxo do observador’, o que tem tradicionalmente 

atormentado pesquisas nas ciências sociais. 

 

Esse último item chamou nossa atenção, uma vez que comunga com um dos princípios 

básicos da metodologia variacionista relativamente à coleta de dados, geralmente feita via 

entrevista sociolinguística, com o principal desafio de tentar driblar o ‘paradoxo do observador’. 

Sobre isso, Labov (2008[1972], p. 83) nos diz que o objetivo da Sociolinguística é “observar o 

modo como as pessoas usam a língua quando não estão sendo observadas”, ou seja, a presença 

do entrevistador precisa ser minimizada enquanto efeito na fala dos informantes.  

Temos algumas considerações a este respeito. Todo e qualquer tipo de comunicação 

pressupõe interação e toda interação, por sua vez, pressupõe troca de informação. Desse modo, 

todos os atos comunicativos, orais ou escritos, são observados e constantemente avaliados por 

nossos interlocutores. O que difere é o modo de adequação da linguagem em cada ambiente, 

por exemplo, quando conversamos com amigos em um bar, quando falamos com nossas mães 

ao telefone ou quando estamos em uma reunião de trabalho. O mesmo vale para a modalidade 

escrita.  

Escreve-se algo para que alguém leia, ou seja, a interação também se faz presente. Até 

mesmo os diários pessoais têm tal objetivo, mesmo que a grande maioria das pessoas que os 

escrevem diga que o registro é feito para si mesmo. Portanto, ter consciência de que seu texto 

será lido equivale à consciência que temos de que aquilo que falamos será ouvido.  

Para Marcuschi,  

com as novas tecnologias digitais, vem-se dando uma espécie de 

‘radicalização do uso da escrita’ e nossa sociedade parece tornar-se 
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‘textualizada’, isto é, passar para o plano da escrita” (YATES, 2000, p. 233 

apud MARCUSCHI, 2004). 

 

Isso se comprova nas redes sociais uma vez que elas estão levando a cada dia milhares 

de pessoas a manifestarem-se através da escrita e isso não pode ser ignorado pelos analistas da 

linguagem. Mesmo podendo trazer traços da oralidade e descumprir regras da escrita padrão, a 

CMD carrega consigo exatamente isso como forte característica: a liberdade para inovar.  

Nossa escolha pelo Facebook foi motivada pelo fato de este representar uma nova fase 

na história das relações humanas, afetando diretamente a vida de uma grande parcela da 

população mundial. Por seu longo alcance, tem sido alvo de inúmeras pesquisas:  

 
à medida que os cientistas sociais avaliam o impacto desta rede em termos 

sociológicos, reconhecem a sua utilidade como ferramenta de observação 

comportamental, de teste de hipóteses e de recrutamento de participantes num 

ambiente natural (CORREIA; MOREIRA, 2014). 

 

O Facebook, essencialmente, 

permite que os utilizadores se envolvam em três tipos de atividades: publicar 

informação pessoal relevante numa página individual com o seu perfil, ligar-

se a outros utilizadores e criar listas de amigos, e interagir com outros 

utilizadores (CORREIA; MOREIRA, 2014).  

 

Tendo compreendido as intenções de rede social, partimos em busca da perspectiva 

pragmática do Facebook21. Mesmo sabendo que uma infinidade de propósitos permeia as 

páginas do Facebook (tais como publicidade, noticiário, relações pessoais etc.), podemos 

considerar que todos eles visam um objetivo principal: a interação, que é objetivo da própria 

linguagem em si enquanto faculdade humana. Com base desse pressuposto, é possível 

analisarmos a linguagem presente nas páginas do Facebook como meio para se alcançar a 

interação com outros usuários da página. Para tanto, o indivíduo lança mão de vários recursos 

linguísticos, ora apresentando uma escrita mais acurada, ora de forma mais relaxada. De uma 

forma ou de outra, no mundo virtual você é o que você escreve.  

As mensagens de caráter público são aquelas deixadas nos murais (ou páginas) pessoais 

de acesso livre, assim como os comentários deixados em postagens de outrem. Nos 

comentários, o estado de anonimato típico das antigas salas virtuais de bate-papo (que faziam 

inclusive uso de nicknames) é quebrado e dados pessoais são facilmente identificados. Isso foi 

bastante útil para nossa pesquisa, como será explicado no capítulo 5. 

                                                 
21 Uma abordagem semelhante foi feita por Crystal em relação ao Twitter no livro Internet linguistics. 
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Os comentários no Facebook se encaixam na categoria de open-access eletronic form, 

ou seja, são textos provenientes de páginas públicas, sem restrição de acesso e, portanto, sem 

domínio específico de proprietários. Assim, a utilização desses comentários para análise torna-

se viável desde que seja preservada a identidade do escrevente.  

 

4.3 O gênero textual comentário no Facebook e a questão estilística  

 

O Facebook desenvolveu a ferramenta ‘comentário’ juntamente com sua criação. Ou 

seja, é um dos importantes recursos que tal rede virtual de interação social utiliza para favorecer 

a interação, ganhando, assim, adeptos no mundo todo. É uma forma rápida e eficaz de interação 

social. Em 2013, o Facebook lançou a ferramenta ‘resposta a um comentário específico’ 

(Reply/Resposta), o que conferiu ao usuário a possibilidade de interação direta com outro 

usuário cujo comentário lhe provocou algum tipo de reação. 

Devido à alta interatividade entre pessoas de várias nacionalidades, os comentários 

dispõem de uma ferramenta de tradução (Bing da Microsoft) que funciona de maneira prática 

e simples, obviamente, dentro das limitações linguísticas que quaisquer provedores de tradução 

também apresentam, tais como o Google Translate, por exemplo. Outra característica 

extremamente relevante do gênero comentário no Facebook é a possibilidade de editar a 

mensagem postada. Isso pode conferir ao texto um nível maior de formalidade, uma vez que a 

linguagem pode ser mais monitorada.  

Segundo Marcuschi (2004), “o estudo dos gêneros mostra o funcionamento da 

sociedade”. Ainda não encontramos na literatura dos estudos linguísticos nenhuma definição 

do gênero textual comentário presente em páginas virtuais de relacionamento, tais como 

Facebook, Youtube etc.22 Isso provavelmente se deve ao fato de tal gênero ter ganhado força e 

adesão nos últimos anos com a difusão em massa da comunicação realizada por meio das redes 

sociais.  

Para Marcuschi (2004), é possível designarmos três aspectos dos gêneros textuais da 

CMD que tornam suas análises linguísticas relevantes: 

 

1. seu franco desenvolvimento e um uso cada vez mais generalizado; 

2. suas peculiaridades formais e funcionais, não obstante terem eles 

contrapartes em gêneros prévios;  

                                                 
22 Talvez o que mais se assemelhe seja o gênero textual ‘fórum de discussão’ (cf. NARDOCCI, 2010; XAVIER; 

SANTOS, 2005; PAIVA; RODRIGUES, 2004, 2009; CRESCITELLI; GERALDINI; QUEVEDO, 2008). 
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3. a possibilidade que oferecem de se rever conceitos tradicionais, permitindo 

repensar nossa relação com a oralidade e a escrita. (MARCUSCHI, 2004) 

 

Os comentários no Facebook possuem objetivos pragmático-discursivos bastante claros: 

expressar uma opinião através de textos curtos cujo conteúdo varia de acordo com o grau de 

envolvimento afetivo do leitor/escritor frente a uma postagem principal. Indo além, verificamos 

que os estilos ali presentes são variados. 

Por exemplo, em resposta a uma postagem na qual uma pessoa se dizia arrependida e 

angustiada por ter comido meia barra de chocolate, houve a postagem do seguinte comentário, 

em que é nítido o alto grau de informalidade marcado no uso de abreviações (n = não) e 

interjeições (kkk = risadas), assim como pela própria temática tratada, de cunho pessoal.  

 

(39) SE tivesse comido a barra toda n tava assim kkk (1WM) 

 

Já no exemplo que se segue, verifica-se um maior grau de formalidade possivelmente 

impulsionado pelo tópico discutido, de natureza mais complexa, envolvendo opinião sobre 

eventos políticos: o comentário foi feito em relação a um post que lamentava o fato de algumas 

pessoas, durante manifestações que ocorreram no Brasil no dia 15 de março de 2015, estarem 

segurando cartazes que pediam a volta dos militares ao poder. Na ocorrência abaixo, não 

numerada por não fazer parte de nosso corpus, o alto grau de formalidade encontra-se marcado 

na escolha lexical e no uso da pontuação adequada às regras. 

 

Não é exatamente assim, pois – por exemplo –, acaso os biltres não 

tivessem parte na história, nenhum dos mais notórios ditadores haveria 

sido mencionado nos manuais historiográficos. 

 

Observando tamanha heterogeneidade estilística, optamos por considerar o gênero 

comentário no Facebook como portador de ‘estilos múltiplos’, de grande informalidade a alta 

formalidade. 

Como dito, uma característica marcante dos comentários deixados em diversos tipos de 

redes é a expressão de opiniões pessoais, estas carregadas de sentimento em relação ao que foi 

postado. Tais textos, escritos como resposta a uma postagem principal, serão válidos não apenas 

para o exato momento em que foram postados como também para momentos posteriores, o que 

se configura em asynchronous CMD. Sobre tal tópico, alguns autores, a exemplo de Herring 
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(1996), Androutsopoulos (2011) e Baron (2013), concordam com a divisão da CMD em dois 

parâmetros: síncrono e assíncrono.  

Marcuschi também corrobora essa ideia, afirmando que  

 
um dos aspectos essenciais da mídia virtual é a centralidade da escrita, pois a 

tecnologia digital depende totalmente da escrita. Assim, nessa era eletrônica 

não se pode mais postular como propriedade típica da escrita a relação 

assíncrona, caracterizada pela defasagem temporal entre produção e recepção, 

pois os bate-papos virtuais são síncronos (MARCUSCHI, 2004, p. 18). 

 

Basicamente, os termos síncrono e assíncrono remetem à questão temporal da troca das 

mensagens. O primeiro diz respeito à “transmissão essencialmente instantânea”, ou seja, com 

troca de informações “de um para um” ou de “muitos para muitos”, em tempo real (BARON, 

2013, p. 125), cujo principal exemplo são as mensagens instantâneas. No caso dos textos da 

internet considerados assíncronos, subentende-se “um ponto posterior no tempo” (HERRING, 

1996, p. 1), ou seja, são mensagens enviadas para serem posteriormente lidas e também podem 

ser de “um para um” ou de “muitos para muitos” 

 

 

 Síncrona Assíncrona 

Um para um Mensagem instantânea E-mail e torpedos em celular 

Muitos para muitos Chats, conferência por 

computador 

Lista de discussão, blogs, redes 

sociais 

      Quadro 9: Características de textos da internet. Fonte: Baron (2013, p. 125) 

 

Entendemos que os textos assíncronos podem apresentar como característica o fato de 

não gerar expectativa ou mesmo de requerer uma resposta imediata, sendo simplesmente a 

explanação de uma opinião frente a algo declarado, tal qual o uso do gênero comentário no 

Facebook, o que nos leva a propor uma quarta coluna no quadro de Baron: 

 

 Síncrona Assíncrona Assíncrona 

Um para um Mensagem instantânea E-mail e torpedos 

em celular 

Comentário e/ou 

reposta a um 

comentário 
Muitos para 

muitos 

Chats, conferência por 

computador 

Lista de discussão, 

blogs, redes sociais 

Quadro 10: Características de textos da internet incluindo o comentário no Facebook. Fonte: reformulação nossa 

do quadro de Baron (2013, p. 125). 
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O parâmetro assíncrono dos comentários é confirmado na maioria dos casos, mas nada 

impede que surja uma pequena conversa ou um pequeno debate entre os comentadores e as 

trocas de mensagens sejam feitas em tempo real.  

O quadro proposto por Baron (2013) nos mostra uma outra característica muito 

relevante dos comentários nas redes sociais: seus multi-interlocutores. Isso significa que os 

comentários não são direcionados a apenas um leitor, mas a muitos leitores.  

Destacamos agora alguns estudos que utilizam dados provenientes do Facebook. 

Sardinha (2013) descreveu a pesquisa comparativa de Biber (1988, 2009) sobre registros de 

internet e registros pré-internet. Esse pesquisador trata o Facebook enquanto “unidade textual”, 

não especificando se os dados por ele analisados foram retirados de postagens principais, 

comentários sobre as postagens principais, mensagens privadas ou outro gênero textual. Biber 

(2009) obteve interessantes resultados no tocante ao grau de envolvimento dos autores de textos 

na internet quanto ao uso de enfatizadores, marcadores conversacionais, contrações etc. em 

contraste com autores de textos não oriundos da internet. 

Já Carvalho e Kramer (2013, p. 78) focaram sua pesquisa na análise de “algumas 

configurações atuais da mídia informativa, através de recentes publicações de notícias nas redes 

sociais”. Os pesquisadores buscaram descobrir de que forma as notícias, tradicionalmente 

veiculadas na televisão e no jornal impresso através da escrita padrão, vem sofrendo alterações 

quando apresentadas no Facebook e qual o nível de aceitação/rejeição dos usuários frente às 

mudanças.   

Em recente artigo, Peersman et al. (2016) apresentaram os resultados de uma pesquisa 

de natureza qualitativa e quantitativa com dados advindos de uma página virtual de interação 

social destinado a adolescentes belgas: Netlog. Com mais de 99 milhões de membros, tal rede 

social favorece a análise de três importantes características sociais (idade, sexo e escolaridade), 

assim como permite a análise do uso da língua não padrão típica do falar adolescente. 

Os estudos com a CMD revelam a importância da leitura e da escrita digitais para a 

comunicação na atualidade, mostrando quão essencial tem se tornado um maior 

aprofundamento do que seria uma ‘linguística da internet’ (cf. SHEPARD, 2013). São ideias, 

sentimentos, desejos cada vez mais expostos para outros leitores em redes sociais e, muitas 

vezes, para interlocutores desconhecidos. A era do anonimato acabou para os usuários das redes 

sociais, o importante agora é ser lido, visto e seguido. 

 



82 

 

    

 

4.4 A coleta dos dados e a organização do envelope de variação 

 

 Nossa amostra de dados é composta por 346 ocorrências das formas alternantes de FP e 

PI em construções condicionais contrafactuais “se p, então q” escritas em comentários no 

Facebook por um total de 325 informantes assim distribuídos 

 

Fator Social Número de informantes 

Sexo feminino 177 

Sexo masculino 148 

Grupo etário 1 (20 – 40 anos) 237 

Grupo etário 2 (41- 70 anos) 88 

Escolaridade Fundamental/médio 177 

Escolaridade Superior 148 

  Tabela 1: Distribuição geral dos informantes de acordo com fatores sociais.  

Fonte: autoria própria. 

 

 

Os dados foram dados produzidos entre 2014 e 2017 por brasileiros provenientes de 

todo o território nacional. A coleta se deu a partir da leitura dos comentários, localizando-se a 

construção ‘se p, então q’ e identificando-se seu valor contrafactual.  

A catalogação dos dados foi feita de maneira minuciosa, elencando-se os fatores 

condicionadores de ordem social (sexo, idade e escolaridade), estrutural (ordem das orações, 

composição da prótase) e semântico-pragmáticas (postura subjetiva do escrevente, tipo de 

contrafactualidade, complexidade do tópico/assunto), conforme exemplo a seguir 

 

(3csnlx6dzm      dado 332 

Comentário Novamente o mote da miséria. Não é algo como o bolsa família que tira gente da 

miséria. Se isso fosse verdade, estaria diminuindo a quantidade de bolsas e não 

aumentando. É emprego, infraestrutura de verdade com obras estruturastes. Isso sim 

tira gente da miséria. Egoismo? As ações do LULA e de seu governo vão colocar muita 

mais gente na miséria do que ele julga ter tirado. Isso se não tivermos sorte de um 

próximo governo austero (o que acho difícil), viveremos algo pior que a década de 80. 

Egoísmo é sacrificar o futuro para manter as aparências do presente. Quanto ao salário 

com perdas históricas, a razão é simples: acabou o dinheiro. E por que acabou o 

dinheiro? Má gestão. Assim como acabou o dinheiro até mesmo para o Bolsa família. 

Teremos mais um ano com deficit. 

Tema da postagem principal: em defesa do programa social Bolsa Família. 

 

FATORES 

SOCIAIS: masculino, CE, 40 anos, superior 

LINGUÍSTICOS: ordem canônica, prótase simples 
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AFETIVOS: sentimento negativo 

TIPO DE CF: SNVA 

Assunto: complexo 

VARIANTE FP composto contínuo 

Tabela 2: Exemplo de catalogação dos dados da nossa amostra. Fonte: autoria própria. 

 

 Inicialmente, consideramos como variantes de uma mesma variável as formas FPs, PIs, 

FPc e PIc. No entanto, após algumas rodadas estatísticas, não obtivemos resultados 

significativos, isto é, nenhum dos grupos de fatores foi selecionado. Talvez a não significância 

se deva ao fato de ter havido grande semelhança entre FPs e FPc por um lado, e entre PIs e PIc 

por outro quanto à distribuição das variantes nos fatores de cada grupo. 

Decidimos, então, amalgamar as variantes FPs e FPc e PIs e PIc, ainda sob uma mesma 

variável, mas os resultados também não foram significativos. Nossa última opção foi por 

circunscrever duas variáveis, uma delas abarcando as formas simples e a outra as formas 

compostas. Consideramos, portanto, as seguintes variáveis linguísticas: 

 

 

VARIÁVEL 

1 

Alternância entre formas simples do futuro do pretérito e do pretérito 

imperfeito do indicativo no núcleo verbal da oração condicionada “então 

q”, em que tais formas denotam a situação condicionada. 

 

VARIÁVEL 

2 

Alternância entre formas compostas do futuro do pretérito e do pretérito 

imperfeito do indicativo no núcleo verbal da oração condicionada “então 

q”, em que tais formas denotam a situação condicionada. 

  Quadro 11: Descrição das variáveis dependentes. Autoria própria. 

 

Essas variáveis receberam tratamento estatístico em separado, isto é, foram feitas 

rodadas do Goldvarb X para FPs e FPc, e para PIs e PIc.  

Para a investigação sociofuncionalista, tão importante quanto o dado em si é saber quem 

o produziu, onde o produziu, em quais condições contextuais, sob quais circunstâncias 

subjetivas, dentre outros fatores. Alguns desses aspectos podem ser analisados através de 

grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos que, em nosso envelope de variação, 

representam os possíveis fatores condicionadores ao uso variável de FPs, FPc, PIs e PIc na 

indicação da situação condicionada na construção condicional contrafactual “se p, então q”.  

Na presente pesquisa, distribuímos os grupos de fatores em três níveis: estrutural, 

semântico-pragmático e social. O nível estrutural abarca dois grupos de fatores; o nível 
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semântico-pragmático abarca três grupos de fatores; e o nível social abarca três grupos de 

fatores. A seguir, esses grupos de fatores serão elencados junto com os fatores pertinentes a 

cada um deles. 

 

1. Grupos de fatores estruturais 

 

Ordem das orações 

Ordem canônica 

Ordem inversa 

 

Estruturação da prótase 

Prótase simples 

Prótase composta 

Quadro 12: Grupos de Fatores Estruturais. Fonte: autoria própria. 

 

2. Grupos de fatores semântico-pragmáticos 

 

Postura subjetiva 

Negativa 

 Positiva 

Quadro 13: Grupo de Fatores Postura Subjetiva. Fonte: autoria própria. 

 

 

 

 

Tipo de contrafactualidade 

Situação passada denotada pelo verbo 

Situação passada inferida pelo contexto 

Situação não válida na atualidade 

Situação passada genérica impossível (ou 

altamente improvável) 

Situação absurda 

Com substituição do indivíduo originalmente 

referido 

Quadro 14: Grupo de Fatores Tipo de Contrafactualidade. Fonte: autoria própria. 

 

 

Complexidade do tópico/assunto 

Assunto pessoal 

Assunto complexo ou embaraçoso 

Quadro 15: Grupo de Fatores Complexidade do tópico. Fonte: autoria própria, 
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3. Grupos de fatores sociais 

 

Idade 

20-40 anos 

41-70 anos 

Quadro 16: Grupo de Fatores Idade. Fonte: autoria própria. 

 

Grau de escolaridade Ensino fundamental/médio 

Ensino superior 

Quadro 17: Grupo de Fatores Escolaridade. Fonte: autoria própria. 

 

Sexo  Feminino 

Masculino 

Quadro 18: Grupo de Fatores Sexo. Fonte: autoria própria. 

  

Neste capítulo, detalhamos os procedimentos metodológicos adotados para a realização 

da pesquisa. No próximo capítulo, descrevemos os grupos de fatores controlados, assim como 

os resultados obtidos. 
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Capítulo 5 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O fenômeno de alternância entre as formas verbais simples e compostas do futuro do 

pretérito e do pretérito imperfeito do indicativo em contextos condicionais tem se mostrado um 

campo de estudo muito desafiador, principalmente no que concerne ao contexto específico da 

contrafactualidade. Por serem poucas as pesquisas que tratam de tal alternância nas 

contrafactuais (cf. capítulo 3), até agora poucos fatores foram identificados como 

condicionadores das escolhas dos falantes pelas formas simples e compostas de FP e de PI. 

O objetivo deste capítulo é apresentar um mapeamento dos padrões sociais, linguísticos 

e semântico-pragmáticos envolvidos no processo de estruturação das apódoses contrafactuais 

no tocante à composição de comentários no Facebook, ou seja, visamos identificar critérios que 

influenciam nas escolhas dos escreventes pelas formas FP ou PI. Isso se dá através da análise 

quantitativa de todos os fatores por nós selecionados em relação às duas variáveis linguísticas 

tomadas como objeto deste estudo. Buscamos, assim, a afirmação ou a refutação de nossas 

expectativas em relação ao uso de FP e de PI de acordo com as hipóteses apresentadas no 

capítulo 1. 

 

 

5.1 Em busca de respostas: o início da análise 

 

Conforme explanado no capítulo anterior, nossos dados não são simples excertos de 

comentários escritos por usuários do Facebook: são textos completos por nós definidos como 

um gênero textual específico. Isso significa que, em nossa análise, levamos em consideração o 

comentário completo atrelado ao seu contexto, e não apenas a construção condicional em si.  

Os dados a seguir, tidas por nós como pares mínimos, foram produzidos em contextos 

muito similares de ocorrência da alternância entre as variantes simples de FP e PI no núcleo 

verbal da oração condicionada da construção condicional contrafactual “se p, então q”. 

 

(40) Si eu pudesse nunca mais andaria de ônibus foi bom essa foi boa queria que ele 

tirasse essa Honda 3horas na lagoa nem de ônibus e nem de carro (2WF) 

 

(41) Se eu pudesse, nunca mais andava de busão (1WF) 
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Para compreendermos os fatores que influenciam a escolha dos escreventes de 

comentário no Facebook por uma das quatro formas verbais acima citadas, analisamos padrões 

sociais, estruturais e semântico-pragmáticos envolvidos na produção das contrafactuais. Da 

soma do número total de todos os fatores envolvidos em cada um dos seis grupos, obtivemos 

um total de 16 fatores como possíveis condicionantes das formas FP e PI simples e FP e PI 

compostos nas apódoses contrafactuais a serem apresentados no decorrer das subseções 

seguintes. 

Obtivemos, na totalidade da amostra, 346 dados, 255 (74%) de FP e 91 (26%) de PI. 

Todavia, quando da análise prévia de nossos dados, verificamos que as quatro variantes juntas 

não foram significativas, ou seja, as formas simples parecem não apresentar variação com as 

formas compostas, o que nos levou a circunscrever duas variáveis linguísticas, cada uma com 

duas variantes (cf. quadro 12, capítulo 4).  

Devido a não variação de FP e PI simples com suas respectivas formas compostas e 

vice-versa, as rodadas estatísticas realizadas com o programa Goldvarb foram feitas em 

separado. Assim, tendo reconsiderado nosso envelope de variação, redistribuímos o valor geral  

de 346 dados, contando a variável com as formas simples com 222 ocorrências e a variável com 

as formas compostas com 124 ocorrências.  

Para a variável 1, obtivemos a seguinte distribuição geral:  

 

  

Gráfico 1: Distribuição geral de uso das variantes simples em alternância no condicionado 

contrafactual. Fonte: autoria própria.  
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Da análise desse gráfico, verificamos o uso mais acentuado de FP em relação ao 

quantitativo geral de ocorrências das formas simples de FP e PI. Tal resultado também se repete 

no que tange à variável com as formas compostas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribuição geral de uso das variantes compostas em alternância no condicionado    

contrafactual. Fonte: autoria própria.  

 

As rodadas feitas com essas duas variáveis em separado se mostraram significativas, o 

que parece indicar que, em nosso corpus, FPs alterna com PIs e FPc alterna com PIc. Em 

decorrência, o critério de complexidade estrutural não pode ser aplicado: as duas variantes de 

cada variável não se distinguem quanto à extensão formal.   

Passemos, então, à descrição e análise de cada grupo de fatores separadamente. As 

subseções seguintes encontram-se divididas em três blocos:   

 

● Grupo de fatores estruturais;  

● Grupo de fatores semântico-pragmáticos; 

● Grupos de fatores sociais. 

 

O quadro a seguir contém a distribuição por ordem de significância estatística dos 

grupos de fatores selecionados pelo programa Goldvarb.  
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VARIÁVEL 1 

Variantes FPs e PIs 

VARIÁVEL 2 

Variantes FPc e PIc 

1° - postura subjetiva 1°- postura subjetiva  

2° - idade 2° - complexidade do tópico/assunto  

3° - tipo de contrafactualidade 3° - sexo 

4° - sexo ------------ 

5° - escolaridade ------------ 

Quadro 19: Distribuição dos fatores por ordem de significância estatística dos grupos de fatores selecionados pelo 

programa Goldvarb. Fonte: autoria própria. 

 

 

Alguns grupos não foram selecionados como condicionadores de uso das variantes FP 

e PI. Para a variável com as variantes simples, o grupo complexidade do tópico ficou de fora e, 

para a variável com as variantes compostas, os grupos tipo de contrafactualidade, idade e 

escolaridade foram excluídos. Embora a ordem das orações e a estruturação da prótase não 

tenham sido selecionadas para nenhuma das variáveis, descrevemos os resultados referentes a 

elas visto terem sido os esperados, em consonância com resultados obtidos por estudos prévios 

(cf. capítulo 3).  

Ambas as variáveis tiveram o mesmo grupo de fatores como o mais relevante na escolha 

das variantes: a postura subjetiva do escrevente. Para compreendermos tal resultado, não 

devemos nos esquecer da natureza de nossos dados, provindos de um tipo particular de escrita, 

caracterizado por estilos variados. Os comentários no Facebook se mostraram uma excelente 

fonte de orações contrafactuais, uma vez que, nesse espaço, os usuários tendem a se sentir mais 

à vontade para expressar suas opiniões e sentimentos. A postura subjetiva, ou seja, a relação 

afetiva estabelecida frente ao assunto tratado, parece que encontra aí um terreno fértil para ser 

expressa via a contrafactualidade. 

  

5.2 Grupos de fatores sociais 

 

Para a Sociolinguística, assim como para a interface sociofuncionalista, o estudo dos 

fenômenos da língua encontra-se atrelado ao seu contexto social de realização, o que torna 

fatores sociais como idade, sexo, escolaridade, dentre outros, condição sine qua non ao 

entendimento das escolhas linguísticas realizadas pelos falantes/escreventes. 
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Conforme pontuam Coelho et al (2012, p. 38-39), 

 

na teoria laboviana, o indivíduo é um ser estratificado, isto é, um tipo social 

caracterizado por um conjunto de fatores: sexo, idade, escolaridade, profissão 

etc. Assim, interessa menos ao pesquisador sociolinguista se o informante que 

fornece os dados é João, Maria ou José; o que interessa mais é identificar o 

tipo social: indivíduo do sexo masculino, situado na faixa etária de 26 a 40 

anos, com grau de escolaridade correspondente ao Ensino Médio, nascido e 

residente na zona urbana da cidade tal; ou indivíduo do sexo feminino, com 

idade entre 15 e 25 anos, com nível de escolaridade fundamental, nascido e 

residente na zona rural da cidade tal. Em outras palavras, os indivíduos são 

identificados por pertencerem a determinadas células sociais. 

 

  

Especificamente no tocante ao uso de formas alternantes, os fatores sociais são 

indispensáveis à descrição do significado social que tais formas assumem no discurso. As 

formas FPs, FPc, PIs e PIc, por exemplo, formam um conjunto de variantes que, sem perda de 

significado, servem à mesma função de indicação da contrafactualidade. Porém, a partir do 

momento em que trazemos à tona os preceitos do sociofuncionalismo, buscamos entender o 

significado social de cada forma através de sua correlação com diversos fatores, pois partimos 

do pressuposto de que todas as formas alternantes, apesar de servirem a um mesmo fenômeno 

linguístico, podem possuir significados sociais distintos. 

Esta seção, que visa o mapeamento de padrões sociais, é constituída pela descrição e 

análise de resultados relativos a três grupos de fatores que comportam, juntos, um total de 6 

fatores condicionantes, conforme quadro abaixo:  

 

 

GRUPOS DE 

FATORES 

SOCIAIS 

Idade 20 a 40 anos 

 40 a 70 anos 

Escolaridade Ensino fundamental/médio 

 Ensino superior 

Sexo Feminino 

 Masculino 

           Quadro 20: Grupos de fatores sociais. Fonte: autoria própria. 

 

5.2.1 Idade 

 

Um dos fatores sociais mais preciosos para a sociolinguística, capaz de indicar mudança 

ou estabilidade no uso de formas em competição, é a idade. Quando uma mudança está em 

progresso, é comum que haja correlação entre a idade dos indivíduos e o fenômeno variável 
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enfocado, sendo possível a identificação de diferenças nas frequências das variantes entre 

falantes mais jovens e mais velhos (cf. Labov, 1978).  Bailey (2003) pontua que esse tipo de 

abordagem à mudança, dita de tempo aparente, tem um grande impacto na pesquisa sobre a 

variação linguística, permitindo uma crescente ampliação do conhecimento sobre as motivações 

da mudança.  

Em nossa pesquisa, nos pautamos na possibilidade de que a faixa etária influencia na 

escolha por uma das formas que se alternam na constituição da apódose contrafactual. Peersman 

et al. (2016, p. 2) fazem uma interessante observação em relação ao porquê de as pessoas 

começarem a fazer maior uso de formas prestigiadas com o avanço da idade. Segundo os 

autores,  

como a pressão social aumenta, o uso da língua padrão se torna mais 

importante, por exemplo, para construir uma carreira e/ou criar os filhos, as 

pessoas são mais inclinadas a se adaptarem às normas da sociedade. 

 

Como mapeamos poucas contrafactuais entre escreventes com menos de 20 anos, 

optamos por controlar duas faixas etárias: de 20 a 40 anos e com mais de 40 anos. Temos por 

hipótese que os indivíduos mais velhos tendem a usar as formas prestigiadas FPs e FPc, as 

únicas prescritas por gramáticas normativas; em contraste, PIs e PIc devem ser as formas mais 

usadas pelos indivíduos mais jovens visto serem historicamente menos prestigiadas. 

Retomamos aqui Câmara Jr. (1967), para quem o pretérito imperfeito “sempre foi mais atrelado 

às situações coloquiais e populares”, e Azeredo (2008), que relaciona o uso do pretérito 

imperfeito com valor de futuro do pretérito a situações informais ou semiformais. 

Como já apontamos no primeiro capítulo, PIs e PIc, em seu uso no condicionado 

contrafactual, podem ser considerados marcadores estilísticos, isto é, formas que sofrem 

variação tanto de classe social quanto de estilo, mas não são estigmatizadas. O fato de PIs e PIc 

serem recorrentes em nosso corpus, em que emergem estilos de diferentes graus de formalidade 

(cf. capítulo 4), parece confirmar o caráter de marcador estilístico dessas formas.23 Lembremos 

também que as pesquisas de Silva (1998), Tesch (2011), Dias (2007) e Rebello (2008) (cf. 

primeiro e terceiro capítulos) trouxeram resultados que contribuem para a sustentação da 

                                                 
23 Uma característica das variantes marcadoras é que elas podem ser identificadas através de testes de avaliação 

(cf. capítulo 2). Contudo, não fizemos um teste de avaliação relativamente ao emprego de PI e FP no condicionado 

contrafactual, o que poderia reforçar nossa proposta de PI ser um marcador. Futuramente, esse tipo de teste pode 

ser feito.  
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proposta de PI ser um marcador estilístico, revelando a existência de correlação entre tal forma 

e contextos de menor grau de formalidade.  

Nosso corpus se mostrou facilitador da identificação da idade de nossos informantes, 

pois todos os comentários de escreventes do Facebook que fazem parte da nossa amostra de 

dados deixaram marcas, explícitas ou de fácil identificação, de sua idade/faixa etária. Alguns 

indivíduos indicam em seus 'perfis' a idade exata. No caso de perfis sem a idade explicitada, 

estipulamos a faixa etária através da foto24 presente no perfil. Os dados de usuários sem foto e 

sem data de nascimento foram descartados. 

A tabela 1 traz os resultados referentes ao grupo de fatores idade, selecionado apenas 

para as formas simples FPs e PIs: 

 

        Tabela 3: Distribuição de FPs e PIs quanto à idade. Fonte: Autoria própria. 

 

À primeira vista, o resultado de 73% de FPs nos leva à refutação de nossa hipótese que 

previa que, entre os indivíduos entre 20-40 anos, prevaleceria PIs. No entanto, os pesos relativos 

revelam um favorecimento ao emprego de PIs nessa faixa etária.  

Em termos sociolinguísticos, o ‘desvio da média ponderada’ é encarado como peso 

relativo, ou seja, como probabilidade positiva ou negativa para que um dado fenômeno ocorra, 

sendo uma medida estatística mais confiável do que a percentagem. Para Battisti e Martins 

(2011, p. 6), “os pesos relativos expressam a tendência de o processo estudado ocorrer, como 

efeito dos diferentes fatores considerados na análise”.  

Voltando a nossa análise, interpretamos o peso relativo de 0.63 na faixa etária entre 20-

30 anos como condicionando positivamente o uso de PIs, o que confirma nossa hipótese inicial 

de que indivíduos mais jovens tendem a usar mais tal forma, que é um marcador estilístico. 

Nossa previsão de que o grupo de informantes mais velhos tenderia a usar mais FPs, 

forma prestigiada, obteve sustentação nos resultados. Com frequência de 83% e peso relativo 

de 0.61, FPs se mostrou atraído quando os escreventes estão inseridos na faixa etária entre 40 

                                                 
24 Tal identificação se deu com base na proposta de Chambers (1995) sobre a identificação de marcas sociais 

através de pistas como os indicadores físicos. 
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e 70 anos. Já a forma alternante PIs foi pouco utilizada por tal grupo, com apenas 10 

ocorrências, o que representa 17% do total e um peso relativo desfavorecedor de 0.42.  

Comparando nossos resultados com aqueles encontrados por Barbosa (2005), 

verificamos que um não corrobora o outro. Conforme mencionado no capítulo 3, a autora 

dividiu seus dados em três grupos de idade (20 a 30 anos; 31 a 45 anos e acima de 46 anos), 

obtendo os seguintes resultados: 

 

a) PI com uso mais elevado entre os informantes de classe social baixa e com mais de 

45 anos; 

b) FP com uso acentuado (20% de diferença) entre os informantes entre 20 e 30 anos e 

entre aqueles da faixa etária de 31 a 45 anos; 

c) PI mantendo a liderança entre os informantes mais velhos (acima de 45 anos); 

 

Ressaltamos mais uma vez que Barbosa (2005) não especificou o valor modal do 

condicionado, abarcando em seus dados a potencialidade/eventualidade e a contrafactualidade 

em uma mesma análise, o que pode ter influenciado os resultados. Eles também podem ter sido 

influenciados pela natureza diferente do corpus: Barbosa (2005) valeu-se de entrevistas orais.   

No entanto, também com dados de fala, Costa (1997) evidencia resultados similares aos 

nossos, observando que informantes mais velhos fizeram maior uso de FP, e os mais jovens de 

PI. Pontuamos, porém, que a autora tomou em conjunto FP e PI em quatro contextos distintos: 

período hipotético, oração principal, oração encaixada e oração independente.  

 

5.2.2 Escolaridade 

 

Temos como hipótese que o uso de PI, quer simples ou composto, é menos recorrente 

na escrita de comentários de pessoas com grau de escolaridade mais elevado. O que motiva essa 

hipótese é o fato de que o emprego de formas avaliadas negativamente pela comunidade de fala 

tende a se correlacionar com níveis menores de escolaridade. Esse é o caso do PI, por nós tido 

como marcador estilístico. Em contraste, o emprego de formas avaliadas positivamente pela 

comunidade de fala tende a se correlacionar com níveis maiores de escolarização. Esse é o caso 

do FP, que é uma forma prestigiada e a única apresentada como correta em compêndios 
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gramaticais e livros didáticos para exercer o papel de núcleo da oração condicionada nas 

condicionais potenciais e contrafactuais.  

Segundo Labov (2001), o efeito da educação é cumulative, ou seja, as escolhas 

linguísticas dos indivíduos podem ser alteradas com o avanço do seu grau de letramento, do 

que resulta um aumento da taxa de utilização das formas linguísticas detentoras de prestígio 

social:  

A escola pode exercer influência sobre de quem passa por seus bancos, visto 

que é especialmente através da escolarização continuada que vamos sendo 

alertados sobre a existência de formas de maior e de menor prestígio, e que 

somos estimulados a evitar o uso dessas últimas, notadamente em situações 

de maior formalidade (cf. Ramos e Duarte 2003, Votre 2003, Coelho et al. 

2015). (TAVARES, 2016, p. 119) 

 

O grupo de fatores escolaridade foi dividido em dois fatores:  

● Ensino fundamental/médio 

● Ensino superior 

 

O controle desse grupo de fatores só foi possível devido ao fato de os usuários do 

Facebook terem como opção em suas 'timelines' apresentar o local onde estudam/estudaram. 

Assim, a partir da análise das informações públicas contidas na página de cada usuário, tais 

como o local onde estudou e profissão que exerce, foi possível identificar o grau de escolaridade 

de cada informante. Optamos por inserir os níveis fundamental e médio em um mesmo bloco 

em razão de não termos conseguido informações suficientes que distinguissem esses níveis 

entre si.  

No caso do nível superior, a identificação se deu de maneira muito simples, pois os 

escreventes com nível superior completo geralmente deixam explícita sua formação. Também 

foi possível identificar o grau de escolaridade pela profissão exercida pelo escrevente. Por 

exemplo, um dos escreventes é professor em uma universidade, profissão que tem por requisito 

grau superior de escolaridade.  

A escolaridade só se mostrou significativa para a variável 1, que engloba a alternância 

entre as formas simples de FP e PI. Vejamos os resultados na tabela 4: 
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       Tabela 4: Distribuição de FPs e PIs quanto à escolaridade. Fonte: autoria própria. 

 

 

PIs é condicionado favoravelmente entre escreventes com níveis de ensino fundamental 

e médio (com frequência de 27% e PR de 0.53) e FPs é condicionado favoravelmente entre 

escreventes com nível superior de escolaridade (com frequência de 78% e PR de 0.47, 

confirmando a expectativa inicial de haver maior correlação do uso do FPs com o grupo de 

indivíduos que teve mais tempo de contato com a escolarização formal.  

No entanto, é importante salientar que o efeito da escolarização sobre a escolha entre 

FPs e PIs é leve, visto que há proximidade entre os pesos relativos atribuídos a cada uma das 

formas. Isso se reflete no fato de que a escolaridade foi o quinto e último grupo de fatores 

apontado como significativo pelo Goldvarb para nossa variável 1, composta pelas formas 

simples. 

O fator escolaridade também foi selecionado como relevante na pesquisa realizada por 

Costa (2005). A autora constatou que FP tende a ser usado por indivíduos com maior grau de 

escolaridade, ao passo que a perífrase IA/V alcançou liderança entre os indivíduos com 

escolarização mais baixa. 

 

5.2.3 Sexo 

 

Muito tem sido discutido pelos estudiosos da linguagem no tocante à análise das formas 

variantes em relação ao sexo do falante. Não resta dúvida quanto ao fato de a análise 

quantitativa ser capaz de identificar a predominância de uma forma em detrimento de outra em 

relação ao uso feito por homens e mulheres (cf. LABOV, 2001; CHAMBERS, 1995). 

A influência do sexo é reflexo dos papéis sociais que homens e mulheres exercem em 

vários setores da sociedade. Nos estudos sociais, como relembra D'Avila (1999), a mulher tem 

sido apontada como determinante na mudança do quadro familiar, exercendo um papel de poder 

nessa transformação. A autora pontua que  

com a homologação da Lei do Divórcio se estabelecem, definitivamente, 

outras configurações e novas convivências. Mulheres e homens cuidam 

sozinhos de seus filhos ou contam com a ajuda de redes familiares. Instala-se 



96 

 

    

 

o que alguns denominam de “crise” na família tradicional. Na década de 1990, 

a mulher aparece assumindo mais funções sociais, políticas, econômicas e 

trabalhistas que as diferenciam dos homens, embora o salário ainda seja 

numericamente menor. Outro aspecto novo em destaque nas discussões é a 

formação de casais homossexuais e a produção independente de filhos fora de 

uma união formal ou informal e, ou, através de inseminação artificial e adoção 

(D’ÁVILA, 1999, p . 1).  

 

Na mesma ótica, no âmbito da Sociolinguística, como afirmam Coelho et al. (2012, p. 

79), é “bem possível que a explicação sobre as diferenças linguísticas entre os sexos/gêneros 

esteja relacionada com o papel que a mulher tem na vida pública das sociedades”, podendo 

variar não apenas entre comunidades diferentes como dentro de uma mesma comunidade, uma 

vez que o papel que a mulher exerce está em efervescente transformação.  

Retomamos aqui três dos princípios de mudança linguística propostos por Labov (2001). 

Esses princípios destacam o papel das mulheres nos processos de mudança linguística:  

 

Princípio 2:  

“Para as variáveis sociolinguísticas estáveis, as mulheres apresentam uma taxa 

menor de variantes estigmatizadas e uma taxa maior de variantes de prestígio 

do que os homens.” (LABOV, 2001, p. 266)  

Princípio 3:  

“Na mudança linguística from above, as mulheres adotam formas de prestígio 

em uma taxa mais alta do que os homens.” (LABOV, 2001, p. 274)  

Princípio 4:   

“Na mudança linguística from below, as mulheres usam frequências maiores 

de formas inovadoras do que os homens.” (LABOV, 2001, p. 292)  

 

Labov (2007, p. 346) considera que a mudança from above envolve a “importação de 

elementos de outros sistemas”, ou seja, trata-se de mudança por difusão em que a forma alvo é 

oriunda de uma comunidade de fala externa. Por sua vez, a mudança from below é definida pelo 

autor como “o tipo normal de mudança linguística” (LABOV, 2007, p. 346), sendo a forma 

alvo proveniente do sistema linguístico da comunidade de fala em si. 

Trazendo a realidade socioeconômica para os estudos da língua, aceita-se como 

explicação plausível ao fato de a mulher ser líder tanto na mudança quanto na estabilidade 

linguística, o fato de serem as cuidadoras diretas das crianças, mantendo, assim, um papel de 

transmissoras de formas linguísticas. Essa explicação confia no pressuposto de que, apesar de 

todas as transformações em termos do papel social das mulheres, inclusive com sua forte 

entrada no mercado de trabalho, elas ainda continuam a ser as maiores ou únicas responsáveis 

pelo cuidado com os filhos e com a casa. Além disso, temos o fato de que as mulheres ocupam 
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bem mais que os homens os cargos de professoras nos primeiros anos do ensino escolar e a 

profissão de babá. 

 Todavia, a influência exercida pelas mulheres no processo de transmissão linguística 

pode ser distinta quanto ao sexo da criança. Estudos que se voltaram à análise do impacto do 

input do cuidador no desenvolvimento de padrões diferenciados de sexo obtiveram indícios de 

que, desde o início da infância, as mães tendem a fornecer modelos de fala distintos para 

meninas e meninos, empregando variantes não prestigiadas mais frequentemente com os 

meninos do que com as meninas (cf. MEYERHOFF, 2006). Esse fenômeno ainda necessita de 

mais pesquisas a fim de ser melhor esclarecido, mas traz à tona indícios de que as mulheres 

podem estar sendo submetidas a um maior contato – em termos de frequência – com as formas 

prestigiadas em sua comunidade de fala desde a mais tenra idade, o que poderia ser um dos 

elementos subjacentes à maior tendência feminina de utilização desse tipo de forma. O 

aprofundamento dessa questão, porém, foge ao escopo deste estudo.  

 No controle do grupo de fatores idade, obtivemos indícios da validade de nossa 

expectativa inicial de que poderia estar havendo uma mudança em progresso na direção do 

aumento de uso de PI entre os escreventes mais jovens. Nossa hipótese para o grupo de fatores 

sexo é a de que as mulheres utilizam mais PI, visto que elas tendem a ser líderes de mudança 

em 90% dos casos (TAGLIAMONTE, 2012), seja no que tange a formas prestigiadas (caso do 

FP) ou a formas não prestigiadas (que podem ser marcadores estilísticos, como PI, ou 

estereótipos).  Uma confirmação dessa hipótese pode ser considerada mais um indício de 

mudança em progresso.   

  Para a variável 1, obtivemos os seguintes resultados: 

 

 

 FPs PIs 

SEXO Ap./Tot. % PR Ap./Tot. % PR 

Feminino 89/124 72 0.44 35/124 28 0.55 

Masculino 78/98 80 0.56 20/98 20 0.43 

TOTAL 167/222 75 - 55/222 25 - 

         Tabela 5: Distribuição de FPs e PIs quanto ao sexo. Fonte: utoria própria. 

 

   

Observa-se que os homens são os que mais tendem à utilização de FPs, com frequência 

de 80% e peso relativo de 0.56. Já entre as mulheres, FPs tem uso mais restrito, com frequência 

de 72% e peso relativo de 0.44. PIs é favorecido entre as mulheres, com frequência de 28% e 
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peso relativo de 0.55, e desfavorecido entre os homens, com frequência de 20% e peso relativo 

de 0.43.      

 

  Para a variável 2, obtivemos os seguintes resultados: 

 

 FPc PIc 

SEXO Ap./Tot. % PR Ap./Tot. % PR 

Feminino 40/59 68 0.46 19/59 32 0.53 

Masculino 48/65 74 0.53 17/65 26 0.46 

TOTAL 88/124 71 - 36/124 29 - 

Tabela 6: Distribuição de FPc e PIc quanto ao sexo. Fonte: autoria própria. 
 

 

Assim como FPs, FPc é mais propenso a ocorrer na escrita masculina, com frequência 

de 74% e peso relativo de 0.53. Também como PIs, PIc recebe mais destaque na escrita 

feminina, com frequência de 32% e peso relativo de 0.53. 

Portanto, confirma-se a hipótese de que PI, tanto simples quanto composto, é 

condicionado positivamente entre as mulheres. Caso esteja em desenvolvimento um processo 

de mudança, como parecem apontar os resultados obtidos para o fator idade, a liderança aqui é 

feminina, a exemplo do que acontece na grande maioria dos casos de mudança linguística (cf. 

Tagliamonte, 2012). Assim, os resultados referentes ao sexo constituem, junto aos resultados 

referentes à idade, um reforço para a possibilidade de que uma mudança esteja em progresso 

rumo ao avanço de PI no condicionado da estrutura ‘se p, então q’ indicadora de 

contrafactualidade.  

É digno de nota que Silva (1998) também encontrou, em seus dados, um uso mais 

recorrente de FP entre os homens e de PI entre as mulheres.  

Mesmo que, neste estudo, não nos detenhamos na questão da natureza da mudança, 

como as formas de PI são utilizadas em todas as regiões do país, o tipo de mudança envolvido 

em seu avanço provavelmente seria a transmissão regular, isto é, a mudança from below, cuja 

origem está na própria comunidade de fala. 

 

5.3 Grupos de fatores estruturais 

 

Buscando uma explicação estrutural para a escolha entre FP e PI em apódoses 

contrafactuais, tanto para a variável 1 quanto para a variável 2, analisamos os dois grupos de 
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fatores abaixo apresentados: 

 

 

GRUPOS DE 

FATORES 

ESTRUTURAIS 

Ordem Canônica 

Inversa 

 

Prótase 

Simples 

Composta 

        Quadro 21: Grupos de fatores estruturais. Fonte: autoria própria 

 

5.3.1 A ordem das orações 

 

As estruturas ditas complexas não são chamadas assim por acaso. A junção de duas 

orações que, somadas, darão sentido a um enunciado implica em um grau de dificuldade maior 

do que aquele encontrado na composição de orações simples. Na ordem de organização da 

estrutura ‘se p, então q’ apresenta-se a oração subordinada introduzida pela conjunção ‘se’ e 

em seguida a oração principal:  

 

(42) Sabe a constituição não?! Se fosse ao contrário num instante iam protestar. A 

questão aí não é só ser contra ou a favor. (1WF) 

 

Na literatura, o princípio de iconicidade vem sendo apontado como estando subjacente 

à ordem de sucessão oracional das condicionais cuja colocação tende a respeitar a estrutura ‘se 

p, então q’: primeiro apresentamos as condições para depois refletirmos sobre suas 

consequências. Essa ordenação é considerada canônica no que diz respeito às orações 

condicionais.  

Retomamos aqui o princípio de ‘iconicidade de ordenação’ proposto por Neves (2000). 

Segundo a autora, a ordenação canônica das orações condicionais é reflexo do princípio da 

iconicidade no sentido de que respeita a sequência natural dos eventos como processada pela 

mente humana: primeiro conhecemos a condição e depois sua consequência. Por essa razão, 

esperamos, em nossa amostra, uma ocorrência superior da ordem condicionante-condicionado 

(ou prótase-apódose), ordem essa que é ilustrada a seguir: 

 

(43) Acho que se o Vasco jogasse hoje contra a Seleção, em uma disputa de 1° e 2° 

lugar, era bem capaz dele ser finalmente campeão e o Brasil vice. (1WM) 
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Ordem Canônica 

Condição Consequência condicionada 

se o Vasco jogasse hoje contra a Seleção era bem capaz dele ser finalmente campeão e 

o Brasil vice. 

  Quadro 22: Ordem canônica. Fonte: autoria própria. 

 

Nossa expectativa se confirmou, visto que coletamos 324 construções condicionais 

contrafactuais em ordem canônica, o que representa 94% do total de 346 dados. No entanto, 

identificamos também alguns poucos casos de ordem inversa: apenas 22, representando 6% do 

total de 346 dados. Nesses casos, a consequência precede a condição, estabelecendo-se, assim, 

uma estrutura 'q, se p', como ilustrada a seguir:  

 

(44) Vi cidades com muitas obras... Quem sabe quantas obras assim seriam feitas em 

Cuiabá se não fosse a Copa do Mundo?; A Copa do Mundo é uma ferramenta que 

trouxe uma série de investimentos para o nosso país. Poderia ter sido perfeito, se 

fizessem tudo o que prometeram, mas isso não tem a ver com Copa do Mundo, tem a 

ver com os governos que prometeram e não cumpriram. (2WM) 

 

Ordem Inversa  

Condição Consequência condicionada 

Quem sabe quantas obras assim seriam 

feitas em Cuiabá 

se não fosse a Copa do Mundo 

Poderia ter sido perfeito se fizessem tudo o que prometeram 

  Quadro 23: Ordem inversa. Fonte: Autoria própria 

 

Na ordem inversa, “ao inverter o que 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” (cf. BRITO, 2014, p. 68). Observemos a seguinte ocorrência: 

  

 (45) Dificuldade teria se tivesse que entrar na fila do sus!! (1WF) 
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Nesse caso, a ordem das orações também é motivada discursivamente, pois a apódose 

foi deslocada ao início da sentença com o intuito de atender à necessidade discursiva de dar 

continuidade imediata destacando como tópico algo que fora enunciado antes, ou seja, aquilo 

que fora dito na postagem principal a qual tal comentário está vinculado, que afirmava que uma 

dada apresentadora da emissora Rede Globo estava tendo grandes dificuldades de superar o 

trauma sofrido com a queda de seu avião. 

Quanto à distribuição de FP e PI em termos da ordenação das orações, temos por 

hipótese que FP seja favorecido como núcleo da oração condicionada em ordem inversa, ou 

seja, quando a consequência condicionada vier antes da condição. A ordem inversa é a ordem 

não icônica (e, por isso, tende a ser menos frequente e mais pesada em termos de processamento 

cognitivo) para a representação da relação condição-consequência condicionada e, portanto, é 

a ordem mais marcada, possivelmente favorecedora de formas com maior grau de marcação, 

caso de FP no contexto dos comentários no Facebook.   

Ao realizarmos as rodadas estatísticas com o programa Goldvarb, não obtivemos 

resultados que apontassem a relevância do grupo de fatores ordem da oração tanto para as 

formas simples quanto para as formas compostas.  

A não significância desse grupo de fatores pode ser justificada devida à grande 

concentração de dados na ordem canônica: do total de 346 ocorrências (somando-se formas 

simples e compostas), 324 (94%) foram de ordem canônica, e apenas 22 (6%) foram de ordem 

inversa.  

Em termos de frequência, porém, os resultados mostraram, como esperávamos, um uso 

intenso de FP na ordem inversa: dos 22 de dados referentes a essa ordem, 21 foram de FP, sendo 

13 da forma simples e 8 da forma composta. Houve apenas uma ocorrência de PI na ordem 

inversa: 

(46) E normal e está tudo certo ,estaria errado e iam dizer que ele faria parte de uma 

quadrilha se ele estivesse de vermelho, bando de coxinha filho da puta acabou minha 

paciência de só escutar agressões e ficar calado. (2WM) 

 

Estudos prévios também observaram maior utilização de FP na ordem inversa. Por 

exemplo, Barbosa (2005) concluiu que, em sua amostra, FP e PI apresentavam emprego 

equilibrado quanto à ordem canônica da sentença, sendo a ordem inversa propiciadora de FP. 

Costa (2003), ao controlar o grupo de fatores ambiente sintático, verificou que a estrutura 

oração condicionante + condicionada favoreceu PI, enquanto o fator ‘condicionada + 

condicionante’ favoreceu FP. De modo semelhante, Dias (2007), analisando a ordenação das 
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orações condicionais potenciais através de um grupo de fatores que denominou iconicidade, 

notou que a ordem não icônica (inversa) favorece o uso de FP. A ordem icônica, por sua vez, é 

mais estruturada com o uso do PI.  

 

5.3.2 A estruturação da prótase  

 

Segundo Neves (2000), uma das formas mais seguras de garantir uma leitura 

acertadamente contrafactual é analisando a presença de formas verbais compostas tanto na 

prótase quanto na apódose. Caso a prótase, a apódose ou ambas se apresentem com formas 

verbais compostas, trata-se inequivocamente de uma leitura contrafactual: 

 

(47) Queria ver se tivesse feito o discurso conservador que tanto agrada esse povo, 

será que a COB teria se manifestado? (1WM) 

 

Como dito anteriormente, a prótase, do latim protăsis, é a parte da oração que exprime 

uma premissa, ou seja, dentro de uma estrutura condicional, é a parte que contém a condição, 

sendo representada pela oração subordinada introduzida pela conjunção subordinativa 

condicional 'se'. Em nossa pesquisa, estamos lidando com duas possibilidades de estruturação 

da prótase contrafactual. A primeira possibilidade de formação da prótase dá-se com a oração 

com o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, o que denominamos de prótase simples, e a 

outra possibilidade ocorre com a oração com o verbo no pretérito mais-que-perfeito do 

subjuntivo composto, por nós referido como prótase composta, como exemplificado no quadro 

abaixo: 

 

Prótase simples Prótase composta 

(48) Essa ai é das boas, se todos fossem assim 

o BRASIL estaria melhor (2WM) 

(49) Se ela tivesse se posicionado a favor 

da maré de ódio dos alienadas e dos patrões, 

teria ganho a medalha antes de disputar o pau. 

Só observo esse povo! (1WF) 

  Quadro 24: Estruturação da prótase.  Fonte: autoria própria. 

 

 A hipótese que lançamos para o grupo de fatores estruturação da prótase é a de que FP 

(simples e composto), mais marcado do que PI, seria condicionado favoravelmente na prótase 

composta, encabeçada por verbo no pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo composto. 
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Sustentamos tal hipótese em uma esperada correlação entre fatores condicionantes de maior 

grau de marcação com variantes também mais marcadas. Em contraste com o pretérito 

imperfeito do subjuntivo, núcleo da prótase simples, o pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo 

composto é mais extenso e é menos frequente em nossa amostra (cf. a seguir), características 

comuns a formas com maior grau de marcação.  

O grupo de fatores estruturação da prótase não foi considerado significativo pelo 

Goldvarb nem para as formas simples, nem para as formas compostas. Segue a distribuição das 

variantes quanto à frequência de ocorrência:  

 

 FP PI 

PRÓTASE Ap./Tot. % Ap./Tot. % 

Simples 222/307 72 85/307 28 

Composta 33/39 85 6/39 15 

TOTAL 255/346 74 91/346 26 

Tabela 7: Distribuição de FP e PI quanto à estruturação da prótase. Autoria própria. 

 

Embora FP seja mais frequente do que PI tanto em prótase simples quanto em composta, 

há uma diferença maior entre as taxas de ocorrência das variantes na prótase composta (85% 

para FP e 15% para PI) do que na simples (72% para FP e 28% para PI). No entanto, como o 

grupo de fatores estruturação da prótase não foi estatisticamente relevante, não cabe concluir 

que FP é condicionado favoravelmente na prótase composta em detrimento de PI.   

É importante destacar que, inicialmente, nosso corpus contava com 360 ocorrências das 

formas verbais FP e PI em construções condicionais contrafactuais, mas excluímos 14 dessas 

ocorrências, todas caracterizadas por elipse da prótase, ficando com o total de 346 dados. A 

razão dessa exclusão foi que não houve variação entre FP e PI no contexto de elipse da prótase: 

todas as 14 ocorrências foram de FP, 9 da forma simples e 5 da forma composta. Segue-se um 

exemplo:  

(50) Eu teria feito a mesma coisa.. coisa linda esse gesto. (2ZF) 

  

Esse exemplo está atrelado ao seguinte contexto: um casal encontrou um boleto com o 

dinheiro referentes à conta de luz a ser paga. A atitude tomada pelo casal foi a de efetuar o 

pagamento. O escrevente de tal comentário optou por omitir a prótase e expressar 

imediatamente qual seria sua atitude, deixando a prótase implícita (“se fosse eu”). Em pesquisa 

anterior, com corpus de reportagem televisiva oral (cf. BRITO, 2014), também constatamos 
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que, para ocorrências de prótase elíptica, não existia variação entre FP e PI, sendo esse território 

exclusivo das formas de futuro do pretérito simples e compostas. 

  

 

5.4 Grupos de fatores semântico-pragmáticos 

 

Esta seção, que visa o mapeamento de padrões semântico-pragmáticos, é constituída 

pela descrição e análise de resultados relativos a três grupos de fatores que comportam, juntos, 

um total de dez fatores condicionantes, conforme quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

GRUPOS DE 

FATORES 

SEMÂNTICO- 

PRAGMÁTICOS 

POSTURA SUBJETIVA 

DO ESCREVENTE 

Negativa 

Positiva 

 

 

 

TIPO DE 

CONTRAFACTUALIDADE 

Situação passada denotada pelo verbo 

Situação passada inferida pelo contexto 

Situação não válida na atualidade 

Situação genérica impossível ou altamente 

improvável 

Situação absurda 

Situação com substituição do indivíduo 

originalmente referido 

COMPLEXIDADE DO 

TÓPICO/ASSUNTO 

Pessoal 

Complexo ou embaraçoso 

Quadro 25: Grupos de fatores semântico-pragmáticos. Fonte: autoria própria 

  

5.4.1 Postura subjetiva do escrevente 

 

A análise do pensamento contrafactual é um campo de estudo bastante explorado e 

muito fértil no que concerne aos estudos de psicologia. Byrne e Quelhas (1999) apresentam 

uma análise psicológica do pensamento humano mostrando que nossa imaginação vai além da 

realidade factual, nos permitindo expressões e suposições sobre o impossível.  

As autoras buscaram revelar os motivos que causam a ativação e, por sua vez, a 

expressão linguística do pensamento contrafactual. Elas chegaram à conclusão de que a 

contrafactualidade exerce funções específicas em nossas mentes, como exibe o quadro abaixo: 

 

 

Função preparatória 

Quando nos baseamos em alguma 

coisa que ocorreu mal e pensamos 

‘Se eu não tivesse bebido na 

véspera do exame, então teria 

tido uma melhor nota’ 
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sobre isso, acabamos por nos preparar 

melhor e não tornar a repetir o erro. 

 

Função afetiva 

Quando percebemos que algo que 

aconteceu poderia ter sido pior e isso 

faz que aceitemos melhor o fato 

ocorrido.  

‘Se eu tivesse ido à festa, teria 

perdido a hora da prova’. 

   Quadro 26: Funções preparatória e afetiva. Fonte: Byrne e Quelhas (1999). 

  

Os trabalhos na área da psicologia podem ser de grande ajuda no momento da 

compreensão da ativação do pensamento contrafactual como recurso da mente para expressar 

situações em que valores negativos dos fatos são acrescidos à factualidade dos acontecimentos. 

Grande parte dos trabalhos de análise psicológica sobre o tema da contrafactualidade parte do 

pressuposto de que: 

as condicionais contrafactuais requerem a representação mental não apenas 

daquilo que é suposto ser verdadeiro, mas também daquilo que é supostamente 

verdadeiro, mas factualmente falso (BYRNE; QUELHAS, 1999, p. 716). 

 

Dentro dos princípios da psicologia cognitiva, o pensamento contrafactual é analisado 

como uma das formas próprias da imaginação humana,   

 

o que inclui pensamentos que nos permitem elaborar alternativas a eventos 

que aconteceram no passado, geralmente evocados por situações negativas e 

que podem auxiliar na vivência e reelaboração de sentimentos, permitindo 

diferentes maneiras de lidar com as mais diversas situações (FACCIOLI, 

2013, p.1). 

 

De acordo com tal perspectiva, Faccioli (2013, p. 1) tratou especificamente do efeito da 

contrafactualidade na depressão, considerando-a associada a “ideias de construções mentais 

alternativas para eventos passados e [que] apresentam uma importante função adaptativa e de 

elaboração dos sentimentos”.  

A autora, grosso modo, trabalhou com reescrita de textos previamente selecionados e, 

através de análise comparativa entre o grupo de pessoas com e sem indicativos de depressão, 

abordou o uso de estruturas contrafactuais na formulação de “alternativas de modificações do 

curso da estória”. Na análise dos dados, a autora percebeu que “as mudanças feitas do cenário 

real para o imaginário tiveram principalmente função afetiva”. Seu trabalho envolveu 

basicamente construções com relação afetiva negativa, uma vez que envolviam sentimentos 
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muito atribuídos à pessoa com depressão, tais como culpa, incapacidade, frustração, tristeza, 

arrependimento, dentre outros.  

Conhecendo o ponto de vista dos estudos de psicologia sobre o fenômeno da 

contrafactualidade, percebemos a importância do fator afetivo para a sua expressão. A relação 

que se estabelece entre a factualidade do evento e aquilo que nossa mente é capaz de projetar 

enquanto evento alternativo é conduzida pelos sentimentos nos quais estamos envolvidos. O 

que trazemos de tais estudos para a nossa pesquisa é uma tentativa de compreensão da expressão 

da contrafactualidade enquanto postura subjetiva do escrevente, que se relaciona à função 

afetiva (positiva ou negativa) ligada ao contexto pragmático ao qual a construção contrafactual 

encontra-se vinculada. 

Estudos de natureza psicológica observaram que sentimentos de lamento, tristeza e 

arrependimento provocam com maior frequência a produção de contrafactuais em detrimento 

de sentimentos como alegria, contentamento. Por exemplo, Faccioli (2013, p. 1) nos informa 

que o pensamento contrafactual é “geralmente evocado por situações negativas”. Byrnes e 

Quelhas (1999), ao mencionarem as funções específicas das contrafactuais, também ressaltam 

contextos negativos contidos nas funções preparatória e afetiva.  

Nesta pesquisa, consideramos que a postura subjetiva do escrevente é positiva quando 

são expressos sentimentos de contentamento, alegria, alívio, esperança, dentre outros. Em 

contraste, consideramos como postura subjetiva negativa a demonstração de uma relação 

afetiva de tristeza, arrependimento, raiva, deboche, sarcasmo, dentre outros, frente ao conteúdo 

expresso na postagem principal.  

Na primeira ocorrência a seguir, temos postura subjetiva positiva (comentário sobre uma 

postagem com um vídeo mostrando um cachorro pequeno que enfrenta um cachorro grande em 

defesa de sua comida); na segunda ocorrência, temos postura subjetiva negativa (comentário 

sobre uma postagem tratando do caso de um homem pobre que foi espancado até a morte): 

(51) vai vendo amorrr,se tamanho fosse vantagem a girafa era o rei da selva... 

kkkkkkkkkk (1WF) 

(52) se fosse um rico ninguem faria isto, eu tenho certeza disto, não defendo estas 

praticas, isto para mim é covardia... covardes...(1WM) 

 

Eleger o Facebook como fonte de dados nos fez perceber também o quão importante 

seria analisar com acurada atenção as condições de produção, ou melhor, “‘o contexto social’ 

que ‘envolve’ um corpus” (MAINGUENEAU, 1993, p. 53). No Facebook, o espaço para 



107 

 

    

 

produção é de fácil acesso, basta ter uma conta aberta para poder visualizar postagens de 

‘amigos’ ou de páginas de pessoas públicas, assim como de instituições, grupos fechados para 

discussão de assuntos específicos etc. Os conteúdos veiculados são muitos. Postar um 

comentário significa que a postagem à qual vinculo meu comentário chamou minha atenção de 

maneira muito particular, provocando em mim determinados sentimentos que me levaram não 

apenas a ‘curtir’, mas a deixar minha reação registrada através da escrita. 

Ecoando McLeod (1987), Figueiredo (2011) afirma que 

A escrita é tanto uma atividade emocional quanto cognitiva, pois, ao  produzir 

um texto escrito, o escritor não separa o pensamento das emoções. O termo 

‘cognitivo’ refere-se ao processamento de informações ou invocação de 

conhecimento. Por sua vez, o termo ‘afetivo’ refere-se ao domínio das 

emoções e sentimentos (MCLEOD, 1987 apud FIGUEIREDO, 2011, p. 1) 

 

As condições de escrita do comentário envolvem desde o acesso ao provedor, ao uso do 

teclado do computador ou do smartphone até à necessidade surgida de expressar de maneira 

imediata reação frente ao que se acabou de ler. 

Através da análise dos contextos nos quais foram produzidos os comentários com 

condicionais contrafactuais, verificamos o nível de animosidade do tema da postagem. O grau 

de excitação do escrevente depende diretamente do conteúdo da postagem, o que implica a 

utilização de estruturas linguísticas que sejam capazes de abarcar não só pensamentos, mas, 

também, sentimentos. 

O envolvimento afetivo do sujeito na expressão da condição contrafactual tende a ser 

alto; talvez esse envolvimento seja a situação sine qua non da produção de tal condicional. Na 

expressão da contrafactualidade, o envolvimento afetivo contribui para, além de chamar a 

atenção do interlocutor e ganhar sua adesão, expressar sentimentos em relação a uma 

experiência vivida ou não pelo interlocutor e que se encontra encerrada no passado.  

Vejamos a seguir duas ocorrências de condicionais contrafactuais. A primeira ocorre em 

contexto de expressão de postura subjetiva positiva e a segunda em contexto de expressão de 

postura subjetiva negativa: 

(53) minha pizza preferida, minhas!!!!!!! todas perfeitas, obrigada! se podesse comeria 

todos os dias ali!!! fantastica!! (1WF) 

(54) O pior de tudo é ter que aguentar os Argentinos na ruas fazendo piadas de mau 

gosto aqui na nossa casa, se fosse na Argentina dúvido que um Brasileiro sairia vivo, 

Brasileiros bando de covardes!!! (1WM) 
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A respeito da marcação, Jakobson (1930) afirma que  

tem significado não só para a linguística mas também para a etnografia e a 

história da cultura, pois correlações socioculturais como vida ~ morte, 

liberdade ~ não liberdade, pecado ~ virtude, feriados ~ dias de trabalho etc., 

estão sempre relacionados a relações a ~ não-a, e é importante descobrir a 

cada época, grupo, nação, etc., qual é o elemento marcado” (carta de Jakobson 

a Trubetskoy, 26/11/1930, apud JOSEPH; LOVE; TAYLOR, 2001). 

 

 

Observe-se que, nas correlações socioculturais elencadas por Jakobson (1930), o 

primeiro elemento de cada par, que representa o termo não marcado (relação a = não marcada), 

denota o significado positivo, ao passo que o segundo elemento de cada par denota o significado 

negativo (relação não-a = marcada), sendo a única exceção pecado-virtude.  

As correlações socioculturais em termos da oposição positivo-negativo têm reflexos na 

codificação linguística. Um exemplo é dado por Givón (1995): em muitas línguas, em pares de 

adjetivos e de advérbios que guardam relações de oposição (como bom e mau, mais e menos), 

o elemento positivo é, em geral, menos marcado que o negativo. 

No que diz respeito à postura subjetiva do escrevente, temos um fator psicológico com 

implicações semântico-pragmáticas com reflexos na codificação linguística. Assumir postura 

negativa frente aos fatos possivelmente exige mais esforço pragmático (e, paralelamente, 

cognitivo) por parte do escrevente do que assumir postura positiva, porque, ao manifestar 

descontentamento, frustração, arrependimento, o indivíduo costuma estar mais preocupado com 

a preservação da face do que quando manifesta contentamento, alívio, aprovação.  

A necessidade de preservação da face, nos comentários no Facebook que constituem 

nosso corpus, pode ser alta, visto que grande parte das ocorrências das condicionais 

contrafactuais está ligada a tópicos/assuntos complexos e, muitas vezes, polêmicos (cf. seção 

5.4.2), como política, religião, racismo, aborto, que suscitam opiniões divergentes e, não raro, 

inflamadas.  

Nessa ótica, a hipótese que tecemos para o grupo de fatores postura subjetiva do 

escrevente sustenta-se no princípio da marcação linguística. Nossa expectativa é que FP, mais 

marcado de PI, seja favorecido em contextos de expressão de postura subjetiva negativa, que 

consideramos ser mais marcados em relação a contextos de expressão de postura subjetiva 

positiva. 
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O grupo de fatores postura subjetiva do escrevente foi selecionado como significativo 

para as formas simples e para as compostas.  Para as formas simples, obtivemos os seguintes 

resultados: 

 

 

 FPs PIs 

POSTURA Ap./Tot. % PR Ap./Tot. % PR 

Negativa  125/159 79 0.69 34/159 21 0.31 

Positiva 42/63 67 0.36 21/63 33 0.64 

TOTAL 167/222 75 - 55/222 25 - 

Tabela 8: Distribuição de FPs e PIs quanto à postura subjetiva. Fonte: autoria própria. 

 

 

Há uma forte inclinação para que FPs apareça em contextos de postura negativa (com 

79% dos dados e peso relativo de 0.69), paralelamente ao desfavorecimento de seu emprego 

em contextos de postura positiva (com 67% dos dados e peso relativo de 0.36). Por outro lado, 

contextos de postura positiva exercem condicionamento favorável relativamente a PIs (com 

33% dos dados e peso relativo de 0.64), ao passo que contextos de postura negativa têm ação 

restritiva sobre seu emprego (com 21% dos dados e peso relativo de 0.31).    

Na sequência, estão os resultados para as formas compostas: 

 

 
              Tabela 9: Distribuição de FPc e PIc quanto à postura subjetiva. Fonte: autoria própria. 

 

 

Os melhores contextos para a utilização de FPc são os que envolvem postura subjetiva 

negativa (com 75% dos dados e peso relativo de 0.58), em detrimento dos que envolvem postura 

subjetiva positiva (com 60% dos dados e peso relativo de 0.39). Existe correlação entre a 

utilização de PIc e a postura subjetiva positiva (com 40% dos dados e peso relativo de 0.62), 

sendo a postura subjetiva negativa inibidora do uso da forma em apreço (com 25% dos dados e 

peso relativo de 0.43).            
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Observamos, pois, comportamento similar na distribuição das formas simples e 

compostas de FP e PI quanto à postura subjetiva do escrevente: FP destaca-se em contextos de 

postura negativa e PI em contextos de postura positiva. Essa distribuição atesta a hipótese 

anteriormente lançada. 

O grupo de fatores postura subjetiva do escrevente foi o mais significativo como 

condicionador do uso de FP e PI para ambas as variáveis, o que é evidência de que a utilização 

das condicionais contrafactuais apresenta grande correlação com as atitudes e sentimentos que 

o escrevente deixa emergir ao postar comentários no Facebook. Ademais, o predomínio de 

dados em contextos de postura subjetiva negativa revela o caráter de negatividade que 

frequentemente permeia a utilização das condicionais contrafactuais, fenômeno já apontado por 

estudos sobre a contrafactualidade da perspectiva da psicologia (a exemplo de Faccioli (2013) 

e Byrnes e Quelhas (1999)). 

    

5.4.2 Complexidade do tópico/assunto 

 

Recorremos a Macedo (1998) para configurar o grupo de fatores complexidade do 

tópico/assunto do qual trata o comentário que contém a condicional contrafactual. 

Consideramos dois fatores: assunto pessoal e assunto complexo ou embaraçoso.  

Ao tratar de “iniciadores de turno em função de polidez”, Macedo (1998, p. 10) procurou 

“mostrar que a presença de 'marcas lingüísticas' na posição de início de turno, especialmente 

aquelas que vêm sendo chamadas de 'marcadores conversacionais', pode ser explicada pelas 

teorias de polidez.” Nesse estudo, a autora abordou pioneiramente no Brasil a questão da 

complexidade discursiva como um grupo de fatores a ser avaliado como possível condicionador 

em fenômenos de variação linguística.  

Os fatores considerados por Macedo (1998) foram pessoal, geral, complexo e sem 

conteúdo. Identificamos em nosso corpus condicionais contrafactuais vinculadas apenas a 

tópicos/assuntos pessoais e complexos/embaraçosos, que foram, então, por nós controlados.  

Os assuntos pessoais dizem respeito a tópicos de caráter pessoal/individual, 

especialmente abordando fatos envolvendo o escrevente ou alguma pessoa próxima a ele. 

Vejamos duas ocorrências: 

 

(55) 80 anos. Hoje se minha amada Mãe estivesse por aqui completaria seus 80 

anos...Mas o tempo é sempre relativo, agradeço os anos em sua companhia que foram 

intensos e de amor incondicional ! Muita luz e paz! (2ZM) 
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(56) minha pizza preferida, minhas!!!!!!! todas perfeitas, obrigada! se podesse comeria 

todos os dias ali!!! fantastica!! (1WF) 

 

Os assuntos complexos/embaraçosos são, nas palavras de Macedo (1998, p.11), 

“aqueles de conteúdo difícil, como, por exemplo, falar sobre diferenças fonéticas entre os 

sotaques regionais, falar sobre física nuclear, etc”. Em nossos dados, classificamos como 

'complexo ou embaraçoso' comentários com conteúdo envolvendo política, crise econômica, 

pesquisa científica, preconceito (racial, sexual, religioso, regional), entre outros. A título de 

ilustração, seguem duas ocorrências:  

 

(57) Controlar a midia ao bel prazer dos fundamentalistas pode ser o inicio de outro tipo 

de ditadura se eles fossem cristãos não agiriam de uma maneira tão escrota. (2WM) 

(58) Quem anda comigo já sabe de cor minha ladainha: "Ahhhh se tivesse arvores eu 

aguentava caminhar quilômetros... esse povo reclama do calor e arranca arvores... 

etc." Espero que plantem mais árvores em todas as cidades de todos os estados. 

Amém! (1WF) 

 

Givón (1995, p. 31) assim relaciona o tópico/assunto com o princípio da marcação: 

 

O assunto não acarreta em si complexidade formal. Entretanto, existe uma 

forte associação de frequência entre tópicos envolvendo afazeres humanos 

cotidianos e a comunicação face-a-face informal, por um lado, e tópicos 

abstratos ou acadêmicos e o discurso formal escrito, por outro lado. [....] A 

mesma forte associação também implica que o discurso sobre afazeres 

humanos cotidianos é cognitivamente mais fácil de processar, enquanto o 

discurso sobre assuntos acadêmicos abstratos é cognitivamente mais 

complexo. (GIVÓN, 1995, p. 31)   

  

Adotando essa perspectiva, apresentamos nossa hipótese: FP, a forma mais marcada, 

deve ser condicionada favoravelmente quando o tópico/assunto abordado no comentário é 

complexo, abstrato. Por sua vez, PI, a forma menos marcada, deve ser condicionada 

favoravelmente quando o tópico/assunto abordado no comentário é pessoal. 

O grupo de fatores tópico/assunto foi selecionado como significativo apenas para as 

formas compostas, ou seja, para a variável 2. Confiram-se a seguir os resultados: 
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 FPc PIc 

COMPLEXIDADE Ap./Tot. % PR Ap./Tot. % PR 

Pessoal  23/35 66 0.43 12/35 34 0.56 

Complexo/Embaraçoso 65/89 73 0.54 24/89 27 0.45 

TOTAL 88/124 71 - 36/124 29 - 

     Tabela 10: Distribuição de FPc e PIc quanto à complexidade do tópico/assunto. Fonte: autoria própria. 

 

 

Confirmando a hipótese prévia, os resultados indicam associação entre FPc e 

tópicos/assuntos de caráter complexo/embaraçoso (com 73% dos dados e peso relativo de 0.54), 

e entre PIc e tópicos/assuntos de caráter pessoal (com 34% dos dados e peso relativo de 0.56).  

A significância do grupo de fatores tópico/assunto para a alternância ente FPc e PIc 

constatada nesta pesquisa constitui-se em argumento para o controle desse grupo de fatores em 

estudos variacionistas, como propôs Macedo (1998).  

 

5.4.3 Tipos de contrafactualidade 

 

Em nossa pesquisa de mestrado (BRITO, 2014), realizamos um mapeamento sobre 

alguns tipos de contrafactualidade em que podem ser distribuídas as condicionais 

contrafactuais. Concluímos que “a identificação de uma sentença contrafactual pode ser feita 

tanto através da estrutura morfossintática quanto da análise do contexto” (BRITO, 2014, p. 65), 

sempre ancorados na premissa postulada por Neves (2000, p. 840) sobre as pistas contextuais 

e estruturais para que “a leitura seja inequivocamente contrafactual.” 

Vejamos os exemplos a seguir: 

 

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) 

  

De acordo com Neves (2000, p. 840), a contrafactualidade pode ser “assegurada na 

própria indicação modo-temporal da apódose, pelo futuro do pretérito composto” (teria 

sido), como no primeiro exemplo; por inferência contextual (informações prévias deixam claro 
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que Raul está noivo), como no segundo exemplo; e, por fim, pela identificação modo-temporal 

na prótase pelo pretérito do subjuntivo composto (tivesse feito), como no terceiro exemplo. 

Na pesquisa de mestrado (BRITO, 2014), identificamos quatro tipos de ordem das 

orações e a estruturação da prótase: 

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  

 

Na presente pesquisa, em consonância com os dados extraídos de nosso corpus, 

alargamos o número de fatores para seis, conforme lista abaixo: 

● Tipo 1: Situação passada denotada pelo verbo (SPDV) 

● Tipo 2: Situação passada inferida pelo contexto (SPIC) 

● Tipo 3: Situação não válida na atualidade (SNVA) 

● Tipo 4: Situação genérica impossível ou altamente improvável (SGIAI) 

● Tipo 5: Situação absurda (SA) 

● Tipo 6: Situação com substituição do indivíduo originalmente referido (SSIOR) 

 

O tipo 1, situação passada denotada pelo verbo, já foi amplamente apresentado (cf. 

NEVES, 2000; BRITO, 2014, dentre outros) como o mais simples no tocante à identificação de 

uma condicional contrafactual, pois a contrafactualidade estará garantida se a construção 

condicional apresentar uma forma composta de pretérito, visto que ficará clara a ideia de que 

os eventos referidos poderiam ter se realizado no passado, mas isso não aconteceu, o que faz 

com que a possibilidade de sua realização atual ou futura seja nula: 

 

(58) Ai, vc vai v um filme q vc ate q qria mto, mas, do meio pro final, a experiencia se 

torna um verdadeiro saco... Me sentindo traumatizada... Naaaaaam... Sensacao d q, se 

eu tivesse ficado em casa dormindo, era melhor... (1ZF). 

(59) Nada a ver! Já pensou se fosse vdd? Comparando a do dia 13 com a do dia 15, e se 

fosse só eleitores de Aécio, ele não teria perdido as eleições!!!! (2ZF) 

(60) Se o atentado da França tivesse sido aqui e o terrorista estivesse encurralado, 

você teria ido lá defendê-lo também? (1ZM) 
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Os dados que se enquadram no tipo 1 podem apresentar formas compostas na apódose 

ou na prótase, ou em ambas, como ilustrado no terceiro dado acima. 

Porém, nem todas as contrafactuais possuem marcação temporal passada na forma 

verbal, o que pode levar o analista a cometer equívocos durante a classificação das condicionais, 

pois, muitas vezes, as condicionais potenciais/eventuais são estruturadas pelas formas mesmas 

verbais (cf. capítulo 1). Para tentar resolver esse problema, propusemos diferentes tipos de 

contrafactualidade que podem ser identificados mesmo sem a presença de verbos no passado.  

O tipo 2, também mencionado por Neves (2000), refere-se à situação passada inferida 

pelo contexto, isto é, com base em pistas contextuais, depreende-se que um evento foi 

concluído, mesmo sem a presença de uma forma verbal passada.  

 

(61) e se pusessem o Neymar, iria ser do mesmo jeito, pois nem ele jogou essas 

"coisas" durante a copa”. (1WM) 

 

No dado acima, a postagem à qual se vincula o comentário remete à ausência do jogador 

de futebol Neymar no jogo em que o Brasil perdeu de 7x1 na Copa de 2014, evento concluído 

no ano de 2014 e, portanto, passado.  A forma verbal ‘pusessem’ refere-se à comissão técnica 

da Seleção Brasileira de Futebol que, por motivo de limitação física, optou por ‘não pôr’ o 

jogador em campo. 

A leitura contrafactual também pode ser assegurada através de situações não válidas na 

atualidade, o tipo 3, que abarca condicionais contrafactuais que não são codificadas por formas 

pretéritas compostas e nem estão inseridas em eventos passados. O que as caracteriza é a 

presença de pistas contextuais que implicam a nulidade do evento referido frente ao momento 

em que a condicional foi escrita: 

 

(62) “MINHA FILHA se eu tivesse crédito eu estava divando em Paris o/” (1WF) 

 

Esse comentário foi escrito em resposta a uma postagem feita por uma amiga da 

escrevente reclamando do fato de esta não retornar suas ligações. Tal evento, o retorno das 

ligações, foi apresentado pela escrevente, em seu comentário, como impossível de se realizar 

em razão de estar sem crédito no celular. O conteúdo do comentário poderia ter sido formulado 

no tempo presente, de forma simples e direta: 'não retorno porque estou sem crédito', mas a 
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escrevente optou por ênfase ao irreal, com o intuito de garantir sua total impossibilidade de 

realização. 

O tipo 4 engloba condicionais contrafactuais que descrevem uma situação genérica 

impossível ou altamente improvável 

 

(63) Se os supermercados diminuissem pelo menos 1% dos preços dos alimentos 

básicos, ainda assim continuariam tendo lucros fabulosos. Mas preferem despedir 

empregados. (2ZF) 

 

Considerando a possibilidade de realização da condição expressa na prótase da 

condicional acima, julgamos que, em termos factíveis, o comentário deixa inferir a crença do 

escrevente de que os supermercados não diminuiriam de forma alguma o preço dos alimentos 

básicos.   

Outro caso de contrafactualidade que se enquadra no tipo 4 é aquele formulado com 

indicadores de alta generalização, como “todo(a)(s)”, “sempre”, “nunca”: 

 

(64) Lindo o texto gabi... se todos os brasileiros tivessem esse mesmo respeito que 

vc pelo mandamento mais importante que jesus nos deixou (amai ao próximo como 

a ti mesmo) não teríamos tanta intolerância.... (1ZF) 

 

O que nos leva a classificar a condicional acima como portadora de uma condição 

contrafactual é o fato da impossibilidade de 'todos' os brasileiros adotarem a mesma postura 

frente à questão apresentada na postagem principal a qual se refere o comentário.  

Outro tipo de contrafactualidade, esta já apresentada por Neves (2000), é a presença de 

um fato absurdo, por nós intitulada como tipo 5.  

(65) Se Deus tivesse dado asa a cobra, eu iria, mas não deu (1ZF) 

 

As situações absurdas fogem ao senso da realidade, e isso independe de sua marcação 

temporal: a ocorrência acima apresenta pretérito do subjuntivo composto (tivesse dado) na 

prótase; há, pois, sobreposição do tipo 1 com o tipo 5. Optamos por classificar essa ocorrência 

como sendo do tipo 5 por considerar que é o fato de a situação ser absurda o que ressalta ainda 

mais o caráter contrafactual da situação reportada. 

Outro meio que propomos para a identificação da contrafactualidade é a observação dos 

sujeitos expressos nas condicionais. Isso resulta em uma análise muito simples: caso a 
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construção apresente uma situação com substituição do indivíduo originalmente referido, trata-

se de uma contrafactual do tipo 6: 

(66) Quem está assistindo o fantástico? Quanto preconceito dos moradores de Caxias 

do Sul contra os senegaleses. será que se ao invés de senegaleses negros fossem 

americanos brancos de olhos azuis o discurso seria o mesmo? # nojodepreconceito 

(1ZF) 

(67) Será que usaram a imagem do senhor (morador de rua) sem permissão? É ilegal, 

pois ele está dormindo. Se eu fosse ele processava todos e saia das ruas. Será que algum 

advogado pegaria essa causa, ganha. (1ZF) 

 

 

Nos comentários (66) e (67), houve a substituição dos indivíduos protagonistas 

(americanos brancos no lugar de senegalenses, o escrevente no lugar do morador de rua), o que 

vai contra a realidade dos eventos reportados nas condicionais, conferindo a tais comentários 

uma leitura contrafactual. 

Temos por hipótese que os tipos que mais facilmente permitem a identificação da 

contrafactualidade dos eventos referidos nas condicionais contrafactuais, os tipos 1 e 2, são 

favorecedores de PI, a forma menos marcada. Ambos os tipos levam à compreensão de que 

esses eventos poderiam ter ocorrido no passado, e, portanto, sua possibilidade de realização 

atual ou futura é nula. No caso do tipo 1, a ideia de passado está codificada formalmente na 

construção condicional através de verbos compostos no pretérito como núcleos da apódose ou 

da prótase, ou de ambas. No caso do tipo 2, a ideia de passado é inferida através de pistas 

contextuais que deixam claro o caráter pretérito dos eventos.  

Já os demais tipos devem ser favorecedores de FP, forma que definimos como a mais 

marcada no contexto dos comentários no Facebook. Esses tipos são mais complexos em termos 

da identificação da natureza contrafactual caracterizadora dos eventos, posto que não envolvem 

referência a eventos passados. As razões para a interpretação dos eventos como sendo contrários 

aos fatos são outras, como exposto anteriormente: situação não válida na atualidade, situação 

genérica impossível ou altamente improvável, situação absurda e situação com substituição do 

indivíduo originalmente referido.  

O grupo de fatores tipo de contrafactualidade não foi selecionado como significativo 

pelo Goldvarb para nenhuma das variáveis. Após diversas rodadas estatísticas com 

amalgamação e/ou exclusão de fatores, obtivemos resultados significativos somente para a 

variável que abriga as formas simples em uma rodada em que incluímos apenas dois fatores, 
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aqueles com mais ocorrências no conjunto de dados: tipo 3 (situação não válida na atualidade) 

e tipo 6 (situação com substituição do indivíduo originalmente referido). 

Vejamos inicialmente a distribuição geral de FPs e PIs nos seis tipos de 

contrafactualidade: 

 

 FPs PIs 

TIPOS Ap./Tot. % Ap./Tot. % 

SNVA (tipo 3) 52/73 71 21/73 29 

SSIOR  (tipo 6) 32/51 63 19/51 37 

SGIAI  (tipo 4) 28/32 87 4/32 13 

SA (tipo 5) 22/26 85 4/26 15 

SPIC (tipo 2) 19/22 86 3/14 14 

SPDV (tipo 1) 14/18 78 4/18 22 

TOTAL 167/222 75 55/222 25 

            Tabela 11: Distribuição geral de FPs e PIs quanto aos tipos de contrafactuais. Autoria própria. 

 

Como mencionado anteriormente, as construções do tipo 3 e do tipo 6 foram as mais 

recorrentes seguidas pelos tipos 4, 5, 2 e, por último, pelo tipo 1. 

Na sequência, constam os resultados para os tipos 3 e 6, considerados relevantes pelo 

Goldvarb:  

  

  FPs PIs 

TIPOS Ap./Tot. % PR Ap./Tot. % PR 

SNVA (tipo 3) 52/73 71 0.58 21/73 29 0.44 

SSIOR (tipo 6) 32/51 63 0.42 19/51 37 0.60 

TOTAL 84/124 68 - 40/124 32 - 

         Tabela 12: Distribuição de FPs e PIs quanto aos tipos de contrafactuais 3 e 6. Fonte: autoria própria. 
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FP tem seu uso favorecido pelo tipo 3 de contrafactualidade, situação não válida na 

atualidade, e PI tem seu uso favorecido pelo tipo 6, situação com substituição do indivíduo 

originalmente referido.  

Embora tenhamos considerado tanto o tipo 3 quanto o tipo 6 mais marcados, é possível 

que haja uma escala de graus de marcação que vá do tipo menos marcado (que deve ser o tipo 

1, em que o caráter passado dos eventos é codificado através do verbo) ao tipo mais marcado. 

Em estudo futuro, com base em uma análise mais refinada, uma escala de marcação poderia ser 

proposta para a distribuição dos tipos de contrafactualidade do mais simples ao mais complexo 

(complexidade que talvez se reflita no grau de dificuldade de interpretação do significado 

contrafactual por parte do interlocutor).  

Pensando em complexidade no sentido escalar, talvez o tipo 6 seja menos marcado que 

o tipo 3 no que tange à identificação da ideia de contrafactualidade, pois, em comparação com 

o tipo 3, parece necessitar de menos pistas contextuais para deixar inferir o pensamento 

contrário aos fatos: essa inferência se dá na impossibilidade de substituição do sujeito que 

originalmente protagoniza os eventos.   

Concluímos assim a descrição e análise dos resultados referentes à variação entre FP e 

PI obtidos nesta pesquisa. Verificamos que tal variação, em nosso corpus, é condicionada por 

fatores de natureza social (idade, escolaridade e sexo) e semântico-pragmática (postura 

subjetiva do escrevente, tópico/assunto e tipo de contrafactualidade). Os fatores de natureza 

estrutural (ordem das orações e a estruturação da prótase) não se mostram significativos. A 

seguir, apresentamos nossas considerações finais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta tese, analisamos formas de futuro do pretérito do indicativo simples e composto 

e de pretérito imperfeito do indicativo simples e composto em situação de variação em 

construções condicionais contrafactuais. Os dados foram obtidos em um gênero textual muito 

empregado no mundo inteiro e até então não explorado nos estudos da contrafactualidade: os 

comentários no Facebook. 

Nosso estudo começou com Neves (2000). Bem no início de nossa pesquisa, folheando 

ainda de maneira descompromissada sua Gramática de Usos do Português, nos encantando com 

a maneira detalhada com que ela apresentou os diferentes tipos de construções condicionais, 

nos fazendo entender as nuances de significado presentes na linha tênue entre as potencias e as 

contrafactuais. Percebemos como seria importante alargarmos os caminhos para a identificação 

das construções contrafactuais a fim de garantirmos a assim postulada “leitura inequivocamente 

contrafactual”.  

Nos ancoramos no Sociofuncionalismo, fazendo com que tal interface teórico-

metodológica embarcasse pela primeira vez no estudo das condicionais contrafactuais, assim 

como na utilização de uma amostra de dados extraída de um gênero textual relativamente 

recente, o comentário no Facebook. Relembremos, então, as principais considerações feitas em 

cada capítulo desta tese. 

No capítulo 1, apresentamos nosso objeto de estudo. Dizer de maneira resumida tudo 

aquilo ao qual nos propusemos a analisar não foi simples. Primeiramente, expusemos uma visão 

geral do fenômeno da condicionalidade, passando pelos valores a ela atribuídos: a factualidade, 

a potencialidade e a contrafactualidade. Nos fundamentamos desde o início nos pressupostos 

givonianos sobre domínio funcional, o que nos levou a postular que a condição contrafactual é 

um (micro)domínio funcional que se situa na intersecção de dois (macro)domínios funcionais 

complexos, o da contrafactualidade e o da condicionalidade.  

Afunilando mais ainda, chegamos ao ponto crucial de nosso trabalho, àquilo que 

consistiu a essência de nossa tese: a alternância entre as formas de futuro do pretérito e pretérito 

imperfeito do indicativo no núcleo verbal da oração condicionada “então q”, em que tais formas 

denotam a situação condicionada. Após justificar a seleção desse objeto de investigação, 

descrevemos o envelope de variação e delineamos objetivos e hipóteses. 

O capítulo 2 sintetiza princípios e pressupostos teórico metodológicos da 

Sociolinguística variacionista e do Funcionalismo linguístico norte-americano, teorias que 
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guiaram nossa investigação, desenvolvida, pois, em uma perspectiva Sociofuncionalista. Desde 

a compreensão do fenômeno da contrafactualidade em si, à coleta dos dados e à descrição e 

análise dos mesmos, buscamos sustentação teórica e metodológica em tais princípios e 

pressupostos.  

O capítulo 3 voltou-se à apresentação de trabalhos já existentes na literatura acerca do 

uso alternando das formas de FP e PI, em contextos variados, incluindo as construções 

condicionais. Demos maior ênfase aos trabalhos que abordaram a alternância FP/PI no contexto 

condicional para observar de que maneira a distinção entre os diversos valores assumidos por 

FP e PI estava sendo conduzida. Constatamos em alguns trabalhos um entrelaçamento de 

valores no tocante à análise de tais formas, o que dificulta a categorização e a distribuição dos 

fatores condicionantes. No caso desta pesquisa, a variável linguística averiguada foi delimitada 

para incluir apenas construções cujo valor seja inegavelmente contrafactual. 

A composição do capítulo 4 foi desafiadora. Além de princípios metodológicos do 

sociofuncionalismo, abordamos pontos muito importantes para nossa pesquisa: a comunicação 

mediada pelo computador (CMD); como se deu nossa coleta de dados; a seleção dos possíveis 

fatores condicionantes. A CMD foi considerada modalidade de língua e o comentário no 

Facebook, gênero textual.  

No capítulo 5, descrevemos e analisamos os resultados.  Mapeamos padrões sociais, 

estruturais e semântico-pragmáticos envolvidos na alternância entre FP e PI no papel de núcleo 

da apódese contrafactual em comentários no Facebook. Desmembramos a variável linguística 

inicial, que agrupava as formas simples e compostas, em duas, uma tendo como variantes as 

formas simples de FP e PI (variável 1), e a outra tendo como variantes as formas compostas 

desses verbos (variável 2).  

Destacamos a seguir os resultados mais relevantes:  

a) O uso de FP simples ou composto prevalece sobre o de PI simples ou composto 

no contexto geral de uso; 

b) As formas alternantes simples são as mais recorrentes em detrimento das 

compostas; 

c) O uso das formas de PIs e PIc é condicionado positivamente na faixa etária 

entre 20-30 anos; informantes mais velhos tendem a usar mais FPs e FPc; 

d) O grupo de fatores ‘escolaridade’ só se mostrou significativo para a variável 1; 

indivíduos de nível fundamental e médio inclinam-se ao uso de PIs; indivíduos 

de nível superior recorrem mais a FPs; 



121 

 

    

 

e) As formas de FPs e FPc são propensas a ocorrer na escrita de indivíduos do 

sexo masculino; as formas de PIs e PIc destacam-se na escrita de indivíduos do 

sexo feminino; 

f) Os grupos de fatores estruturais ordem das orações e estruturação da prótese 

não foram significativos para a alternância entre FP e PI;  

g) O grupo postura subjetiva do escrevente foi selecionado como o mais relevante 

para ambas as variáveis; FPs e FPc são favorecidos em  contextos de postura 

negativa, ao passo que PIs e PIc predominam em contextos de postura positiva; 

h) O grupo de fatores tópico/assunto foi selecionado como relevante para a 

variável 2; tópicos/assuntos de caráter complexo/embaraçoso correlacionam-

se com FPc, e tópicos/assuntos de caráter pessoal correlacionam-se com PIc;  

i) O grupo de fatores tipo de contrafactualidade foi significativo apenas para a 

variável 1; FP teve seu uso favorecido pelo tipo 3 de contrafactualidade, 

situação não válida na atualidade, e PI teve seu uso favorecido pelo tipo 6, 

situação com substituição do indivíduo originalmente referido.  

 

Explicamos os resultados obtidos para os fatores semântico-pragmáticos recorrendo ao 

princípio da marcação linguística. Fatores definidos como mais marcados favorecem FP, a 

forma mais marcada no contexto dos comentários no Facebook, enquanto fatores definidos 

como menos marcados favorecem PI, a forma menos marcada no contexto em questão.  

Quanto aos fatores sociais, os resultados referentes aos fatores idade e sexo apontam 

para a possibilidade de mudança em progresso liderada por mulheres na direção do aumento de 

uso de PI em comentários no Facebook. No que diz respeito à escolaridade, os resultados 

mostram que FP, a forma prestigiada, é favorecido entre escreventes com ensino superior e PI, 

típica de contextos informais, entre escreventes com ensino fundamental e médio. 

Com esta pesquisa confirmamos a imponência do fenômeno da contrafactualidade que 

tanto intriga, fascina e desafia pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Nossa 

contribuição aqui apresentada não está concluída. Está, sim, pronta para ser alargada por 

pesquisas vindouras que queiram contribuir no plano da realidade dos estudos da linguagem 

com a irrealidade que circunda o mundo das contrafactuais. 
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